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1 
Günü geçmi, nüshalar (25) kuruıtur. 

TELEFON: 2697 
~ ............................................. . 

Uin münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. CümhuTiyetln ııe CümhuTi11et eımıı!ıı belcç!ıl, ıabahlan çılcar ai11Mt gazetedir 

lngiliz planı üzerinde 
Havas Aiansına göre lngiltere Türkiyenin 

şimdiden mutabakatını istihsal etmiş bulunuyor 

A a.doln ajansının mtıhlnı notu ••• 

1-<mara büyiik elçimi;: Dr. Te.•fik Rii§tü Aras Sovyct büyük elçisinin resmi 
lcabuliinde Ingiliz nazırlariyle görüşüyor 

Londra 22 (A.A) - Havas ajansı bil- Mariyi ziyaret ederken B. Bonnet ve 
diriyor: Lord Halifkas ta doğu Avrupa.sının em-

Eyi malumat alan bir kaynaktan alı- niyetini teşkilatlandırmak hususundaki 
nan haberlere göre B. Lebrün kraliçe Ingiliz planı hakkında mühim bir mülA-

'' Türkiyenin yapacağı yardımı 
Balkan paktının hükümleri hari
cinde anlamak doğru değildir,, 

Romanya Alman Ekonomik taleplerinin 
büyük bir kısmını reddetmektedir 

Cenubu şarfıi avrupası hfidlselerl hafılıında milş· 
terefı defılarasyon 11eya harefıet görüşülüyor .. 

lngiliz planına Polonya ve Sovyet 
Rusyanın cevabı beklenmektedir ... 

Rumen gazeteleri hararetli neşriyatta bulunu
yorla.r. Kral İngiliz elçisiyle görüştü. .. 

katta bulunacaktır. bu plfuı hakkında Fransanın noktai na-
FRANSANIN CEVABI zarını bilrurecektir. 

B. Bonnet Fransaya, Sovyetler birli- lngiliz planının metni malıim 
ğine ve Polonyaya tevdi ed.ilmlş olan - SONU 3 ONCO SAYFADA --

lngiliz 
Planı ... 

naear hazırlığı Müşterek 

Doğu Avrupasının 

emniyetini teşkilat 
altına alabil~ek mi? 

-t?-
ŞEVKET Btt.GİN 

Versay Almanyası gadra uğramış 
bir Almanya idi. 

Büyük bir milletin istiklaline ağır 
gelen zencirleri parçalıyarak bütün 
şeref ve haklarına kavuşması kadar 
sempatik bir şey olamazdı. Üçüncü 
Rayş bu mucizeyi yarattıktan sonra 
Avrupada sulhun istikrarına hizmet 
eden başlıca unsur olabilirdi. Hal
buki Almanya hudutlarını teminat 
altına alan azametli ordusunu 
müthiş bir tazyik vasıtası olarak 
kullanmayı tercih etti. Dünün mağ
dur Almanyası çok geçmeden yaban· 
cı milletlerin hürriyet ve istiklalleri
ne göz koyan bir mütearrız Alman
ya oldu. Şimdi Almanlar bu deği
şikliği her büyük emparyalizma
nın müdafaa silahı olarak kendinde 
tevehhüm etti!Ti mukaddes (?) mis
yona atfediyorlar. 

Bu mugalatanın ayakta duracak 
tarafı yoktur. 

Günlerden beri bir huşunet havası 
içinde cereyan eden hadiselerin göz
lerimiz önüne koyduğu manzara 
§udur : 

Almanya artık beynelmilel huku
ka yer vermiyor. Kendi itilasını ya
bancı milletlerin siyasi ve iktısadi 
mahkumiyetinde arıyor. isteklerini, 
ne kadar sert ve haksız olursa olsun 
cebir ve şiddetle elde etmek niyetini 
besliyor. Çekoslovakyanın 24 saat 
İçinde hayatına nihayet veren facia
da bu sahneyi gördük. Fakat oyun 
bitmemiştir. Facianın henüz birinci 
perdesinde bulunuyoruz. Şimdi Ro
manya, lsviçre, Hollanda, Danimar
ka, Baltık devletleri hep ayni endişe 
İçindedirler. Bundan sonraki darbe
nin kime indirileceği malum değildir. 
Bugünkü vaziyetin Almanya ile 
komşu olan memleketlerde emniyet· 
•izlik, hatta korku uyandırdığı mu
hakkaktır. Bütün küçük milletler, 
sanki bir tecavüz arefesinde bulunu
Yorlarmış gibi istiklallerini kah
ramanca müdafaaya hazır olduk
lannı, istiklalsiz bir ömrün yaşama
ia değeri olmadı· mı ilan ediyorlar. 

Gittikçe bir seferberlik 
mahiyetini aldı •. 
---~---

Romanya sulhperver-
liğinin güzel örnek

lerini vermekte 
devam ediyor 
-*-Budape§te 2 1 (A.A) - Havas ajan-

sı muhabirinin iyi menba1ardan öğrendi
ğine göre askeri makamlar tedrici bir 
seferberlik yapmaktadır. Bu aeferberlik 
28 Martta tamamlanacaktır. Silah altına 

çağırılan efrad derhal Romanya hudu
duna ve eski Karpatlar Ukranyası hudu
duna sevkolunmaktadır. Sulh zamanın

daki askeri miktarı hemen hemen iki 
misline çıkarmı~tır. Piyade kuvvetleri 
bilhassa cenup ve cenubi p.rki garnizon .. 
larında ve ezcümle Oebrecen ve Sze .. 
ged' de fazlalaşbrmışlardır. 

Garnizonlar henüz seferi vaziyete ao· 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE - Maca.r başvekili Teleki 

Deklarasyon 
projesi Üzerinde 

istişareler 
-o--

Fransa 11e İngiltere 
tamamen mııtalJık 
IJulunuyorıar.,. 
Londra, 22 (Ö.R) - Fransız hari

ciye nazırı B. Bonne burada yeni 
diplomatik muhaverelere girişniştir. 
Nazır bu sabah Fransa sefarethane
sinde Lehistan sefiri B. Razinskjyi 
kabul ederek uzun uzadıya görüş

müştür. Öğleden sonra, Londra Lord 
Mayoru tarafından reisicümhur ve 
Bn. Lebrün şerefine verilen ziyafet
te hazır bulunduktan sonra, B. Bon
ne Avam kamara.sına giderek İngiliz 
başvekili B. Çemberlayn ve hariciye 
nazın Lord Halifaksla uzun bir mu
haverede bulunmuştur. Bu mülalı:a
b Avrupadaki mühim ve vahim me
seleler itibariyle vaziyetin baştan 
başa tetkikine imkfuı vermiş ve Av
rupada kuvvet siya.setine nihayet 

- SONU 4 ONCO SAYFADA-

Faşist konseyinin kararı 
Demokrasilerin Sovyet Rusya ile 
ittifakı üzerinde durmuştur .... 

--~~·---

Roma gazeteleri 
-t?

Lonclrada B. Lebrüne 
yapılan fevkalade 
kabul resmini çok ma· 
nidar bulmaktadırlar 
Roma 21 (AA) - ltalya matbuatı 

lngilterenin sevk ve idare ettiği demok· 
ıasi devletlerinin Avrupada bir harp ha· 
vası yarattıklarını ve demokrasilerle ya· 
hudilerden ve bolıeviklerden mürekkep 
bir mukaddes ittifakın her an daha bariz 
bir f<'kil almakta olduğunu yazarak Fran
sa reisicümhuru lebruna Londrada ya
pılacak kabulün minası üzerinde tered
düde mahal bulunmadığını kaydediyor-

Çekoslovak kredisi meselesi 
Londra 22 (A.A) - Sir Con Saymen eski 
Çekoslovakya devletine ait kredi tediyele
rinin tamamen durdurulması hakkında bir 
proje tevdi eylemiftir. 

-------' Yeni Asır Matbaasında Buılmııtır. 

mülakatlar 
Dünkü Yoklama 
ikinci mütehipler dün 
intihap ehliyeti bulu· 

nan namzetleri ayırdılar 
-*Kadm namzetler 

arasında Atatürlıün 
hemşireleri Bayan 
Malıbule de 
bulunacalıtır ••• 

-tI-
İs tan bul, 22 {Hususi) Bugün 

Ankarada olduğu gibi bütiln vilayet 
merkezlerinde ikinci mUntehipler, 
lntihabab idareye memur Parti me
buslarının başkanlıklarında toplan
mışlardır .. Parti, mebusluk için mU
racaat eden vatandaşların !simleri
ni ihtiva eden ve kendileri tarafın
dan ehliyeti intihabiyeyi hfilz bulun
mak üzere gösterdiltleri intihap dal· 
resine göre taksim edilmek suretiyle 
hazırlanan namzet listeleri, kapalı 

zarflarla ikinci mUntehlplere veril
mişfu. Toplanb gizli yapılmıştır. 
İkinci müntehip}Qr, listeler üzerin
de ve her hangi bir tesir albnda kal
maksızın intihap ehliyeti bulıınanlar 

- SONU 3 ONCO SAYFADA - Bayan Makbule zevciyle birlikte 

Kandırılan dul kadın 
Bir eve getirilince içki masasındaki 

iki adam bıçak bıçağa geldiler 
Bir delifıanlı öldü.. Katife IJıçalı 11eren Sıtlıı, ne· 

$esinden ayağa fıaJlıaralı dansetmiş .. 
Gece valı:ti saat 20,30 sıralannda k,.. rur. Yine aynı lıAdisede ikinci derecede 

merde Alman kulesi civarındaki ikinci suçlu bulunan Sıtkı Ataman, suçlu HU
sokakata bir kişinin ölümiyle neticele- •eyine bıçak vermekle suçludur. 
nen bir cinayet işlenmiştir. Cinayetin * 
sebebi, kandırılan bir kadının getirildiği Bildirildiğine göre Sait, son zaman. 
evde iki lqi arasında paylaşma kavga - !arda evlenmek arzusiyle Bn. Naime 
sıdır. adında bir kadınla tanışmış .. Bu kadın 

Katil Meyan fabrikasında amelelik dulmuş, eyi bir ailenin kadını lın!ş .. 
eden Hüseyin adında bir sabıkalı, mak- Sait, dün Bn. Naime ile görüştüğü sı-
t(l.J Sait Yılmaz adında genç bir adam - rada: 
dır. Hadisede adı geçen kadın duldur, - Seni aileme götüreceğim, diyor. 
35 y~ındadır ve adı Hilm! kızı Naime- - SONU 2 iNCi SAYFADA -

Şehirden .. Çehreler : 5 

R 

B. İ. Hakkı Bıçakçı . .. .. .. .. .. 



••••••• 

AFA KARI 1 

-

Oburlukları 
Şinasi REVi 

Öğüten bir makine olduğumuza göre, vücudumuzun muhtelif isti
kametlerinden, bir hayli yiyecek ve hazmedecek nesne1er almaktayız. 
Bunda en büyük rolün meri tarafından oynandığı söylenir .. Filhakika 
0 boğa~dan geçmedik neler kalmıştır? .. işin garibi oburluğumuzun ve 
iştihamızın azametini saklamak için de, ağzımıza aldığımız her güzel 
şey için c e 8 k i a ğ ı z a ... » nakaratı~ı tek~arları~. w •• 

Romatizmalı bir ayağın, sanc. lanan bır belın, harıcen yuttugu mus
tahzarlar da bu kabildendir .. 

Zihnin yutuşları, gözle görülüp, eJle tutulmadığı içindir ki oburluk
la yadedilmez. Hakikatte ise, asıl oburluğun en büyüğü ve en doyma
zı da orada ..... Sadece dedikoduların mahiyeti bile, miktarı dahi, me
rinin bütün faaliyetine değer .• Buna bir de göz ve kulak pcnçerelerinin 
ettiği yardımları eklerseniz, yuttuğumuz şeylerin kafa tasımıza nasıl 
sığdığına bile saşarsınız .. 

Hayat. bir cok kimseleri hiç durmadan okumıya sevkeder. Hatta bu 
insanlar v< -;fe inden kısa bir zaman ayrılsa bile bunlardf!n bir kısmı· 
nın okuma oburluğu bir ha talık gibi yeniden nüksetmeğe kalkar. 

Her gün bilgilerimize yepyeni şeyler katabilmek, hakikatte hiç bir 
şey bilmiyen insanlar için sonsuz bir istektir. HeJe müptelaları için bu 
ne kadar tatlılaşır ... Fakat bir kısım İnsanlar Rasyonel bir tasnif zih
niyeti ta ımadıklarından korktukları İçin midir, nedir, mektep basama
ğından kurtulur kurtulmaz, kitap ve okuma fikrinden uzaklaşırlar .. 

Bilmezler ki her gün yeniden düğümleri tazelenen dünya muamma-
1,m karşısındn, ancak asinalıkla anlatılabilecek bir vukuf dahi ortadan 
kalkıyor .•. 

Fikir ve zihin oburluğunu karın oburluğuna. çok zaman tercih et
mek mecburiyetinde kaliyoruz. Vakıa karın doymadıkça, fikrin i le
mesine her ne kadar imkan yoksa da, çok kerre büyük başarılar elde 
eden insanlar bunun aksini ispat etmişlerdir. 

Yalnız karnı için çalışan hakiki oburlar dünyanın en korkunç in
sanlarıdır. Yanlarında ihtiyatı elden bırakmamak en iyisidir. Maliım 
fıkranın kahramanı böyle bir korkunç İştihadan kurtulmuştur: 

Bir ramazan gecesi (izzet molla) nın da hazır bulunduğu iftar 
meclisinde ekül'ün biri elmasiye denilen tatlıya öyle bir saldirış saldır
m ki, kaşığının hücumundan güçlükle kurtulan bir parça mollanın 
eteğine kadar sıçramış. Biçare molla tatlı par~sına baka baka: 

- A mübareki.. Demiş. Şu herifin elinden bana değil, Allaha 
sığın!... 

Şinasi REVl 

Eğitmenler kurs bir 
isanda ha lıyacaktı 

~· ıtmenler kursu bir nisan tarihinde vik, Ahmet Bican, Ahmet Şahin, Osman 
nçılarnk tedrisata başlanacaktır. Bu sc-

1 
Cevher, Ahmet Erde?.1, Mehmet Güne!, 

ne Eğitmenler kursuna İzmir vimyeli- Mustafa Ali Yılmaz, Odemişten Hüscyın 
nin Bergama, Menemen, Kemalpaşa ve 

1 

Knrlı, Ali. Ünsal, Hüsnü Bilgin, İbrahim 
Ödemiş knznlarından kırk eğitmen işti- Şentürk, lbrahim Aydın .. 
rak edecektir. Eğitm~er kursuna seçi- İzmirden oyrılnn kırk namı.etten h:ış-
len namzetler şunlardır : ka Muğla vilayeti köylerinden ayrılan 

Bergamadan: Osman Demirci, Ahmet nltmış eğitmenin iltihakiyle kurs yUz 
Enginar, Mehmet Gürel, Hüseyin Din- mevcutla açılacaktır. Kmlçullu Eğit
clork, Nuri Yılmaz, Ahmet Kaves, Bekir menler kursu direktörlüğüne Öğretmen 
Çetin, Ahmet Ovalı, Refik Kök, Emin okulu Yardircktörii B. Tnl&t tayin cdil
Knrnkoç, Ahmet Öner, Yusuf Keskin, ıniştir .. 
Bnyrnm Günay, İsn Özel, Durmuş Gür 
ses, Ali Ergenç, Ali Şerik, Hüseyin Uy- MANİSA EÖiTMENLER KUR U : 
sal, Mustafa Ali Alp, İbrahim Şen, Hay- Manisa vilayetinde açılan Eğitmenler 
dar Baştürk.. kursu direktörlüğüne maarif miifc.ttişli-

Menemenden : Süleyman Metin, Hak- ği şefi B. Ferit Uguz BayJr tayin edil
kı Ün, Mehmet Se) yar, Mehmet Çakır- miştir. Manisa kursunun mevcudu 125 
lar, İbrnhim Mutlu, Mustafa Çetin, Kc- olncak ve bütün kurslar gibi bir nisan 
malpaşadnn Hüseyin Çolak, Ahmet Çe- tarihinde açılacaktır. 

Şe ir Meclisi 
----tr·---

üç nisa da mesai~ine 
başlıyaca •tır .• 
Şehir Meclisinin nisan devresi toplan

tılarına üç nisan pazartesi günu saat 16. 
30 da başlanacaktır. Şehir meclisi aza
larına davetiyeler göndcıilmiştir. 

Tesbit edılen ruznameye göre, bu 
devrenin en mühim işi 939 yılı belediye 
bütçesinin hazırlanması olacaktır. Bele
diye bütçesi, geçen sene bütçesinden 300 
bin lira kadar fazla olacaktır. Bittabi bu 

1 
fazlalık mülhak bütçelerin inzimamıyle 
temin edilnli:~ti r. 

Bundan bnşk bu devrede, encüınen
lerden meclıse gelecek işlerle riyasetin 
bazı tekliflc.>rı ele vardır. 

-*-u av zeytincili 
is asyonu acı'" 
Burıım ad. ki zeytincili1t istasyonu 

sene yarım milyon adet zeytin çclıği 
yeti tirmi tir. Italyadan d.ı 500 :ıd t yağ
lık w scıLım ralık fidan cclbedıl k is
ta yonun i tıfad ınt" bırakılınıcıtır. 

nna • 
esı 

. (BEYANNAME) 
: Partimizin sayın ikinci müntehipleri 

E B~lirsini.~ ~i C::üm~~riy~t Halk Partis
0

i mevzuatına göre, partiyi ilgi-. 
:lendıren butun ı ler ıçın luzum gördüğü kararları almak B·· ··k M'll t• •M I' . .. I kla . • . . , uyu ı e : E' . ec ısı aza ı rı seçımını ıdare etmek ve partinin Mebus namzedleri-: 
:nı ~a~:rlastı~m~k ~ak ve salahiyeti parti riyaset divanına ve namzed-E 
El~ı? ılan salahıyetı de münhasıran partinin değişmez genel baskanına: 
:a•ttır .. ~:ne bu .~.evzu~ta göre parti riyaset divanının vereceği karar-i 
:fara .bu.tt~n pnrtı u?·elerı kayıtsız ve şartsız olarak itaate mecburdur.:, 
:Partımızın ananesı de böyledir. : 

Ancak, : 

~ Partimizin değişmez genel başkanı Milli Şef İsmet t ·· ·· T·· kE 
.11.ıı·ı1 • · . A h nonu, ur • 
•• vn etının sıyası ayatında halkçı bir idarenı'n b··t·· ··k k ·1 .: : kA .. 1 . • u un yu se ve ı erı. 
.te ·amu lerını tahakkuk ettirmeyi ve Devlet ı'dar · ·· · d ·11 · : • ·· k · . esı uzerın e mı etm. ;ınura abt;sı?ı en ?1~tekfunil bir hale getirmeyi millet hizmetinde takipE 
:e?c~ekl:rı sıya.s:tın ılk ve ana düsturu olarak ele almışlar ve Milli Ha-S 
:kımıyetın hakıkı ve yegane mümessili olan Türkiy s·· ··k l\1·11 t: •M I" · · b' uyu n ı e • \E ec ısının tam ır millet hülasası, kudret ve manzarasile ifade buyur-= 
:muslardır. : 

İ ta: yon. önümüzdeki seneden itiba
ren halko fidan tt'vziıne baslıyacakİ'r .. 
Nı anın ilk srünü istasyonda açılacak 
kursa zeytin bakun memurları i<:tirak 
ederek bilr,ilerini arttıracaklarclır. 

-*-o yağmurlar 
Dün vilayetin bnzı yerlerine bol yağ. 

nıurlar ve dolu düşmüştür .. İzmire sant 
14.25 ve 16.48 de iki defa dolu düşerek 
bazı tahribata sebep olmuştur. Dolunun 
ekinlere, sebzelere ve açmakta olan çi
çeklere zararı vardır. Zarar derecesi tes
bit edilcmemistir. 

~ . işte ~u .maksadladı~ .k~, Gen~::ışkur Türkiye Büyük MilJet Meclisi-E 
:nın bu mtıhap devresı ıçın partınin Mebus namzedlerini tesbit ve ilan: 

R=~~~edtn Önce memleketin bir çok kısımlarında partili ikinci münte-E 
Sk ıp ere temas etmeği ve müntehiplerle riyaset divanının görüslerini: 
: arşılaştırmak üzere doğrudan doğruya ikinci müntehiplerle bi~ isti-S 
Eşare yapmayı kararlastırmıştır. : 

E Milletin siyasi hayatında ilk defa tatbik edilen bu usul Cenba;ıkuJ 
~~un bütün partililere olan muhabbet ve itimadının bir ifadesi olmaklaE 

ALAÇ 
BİRY 

-*-
;\.laçatı nahiyesinin Tokoğlu ıunhalle

si nde oturan seksen yaşlarında B. Sait 
Yasemin, evindeki ocakta çalı yaktığı 

sırada kurumların tutuşmasiyle yungın 

çıkmış ve söndürülmüştür. 

-*-is üsü ver 
İsmc-tpasa bulvannda kendisine 

süsi.i veren ve tahan·i memuru olduğunu 
söyliyen Ha an oglu AhJnet, bu civarda 
Ahınedin kalıvesine giderek Zehra adın
dn bir kadını kaldırmış ve yakalnnmış-
tır. 

-..*-
Ve e · cat!lele 

E era~: bundan husule gelecek bir neticenin de bütün milletimizceE 
:pa~bm~ ~ensuplarmın siyasi rüşt ve olgunluklarına bir misal telakkiE 
:edılecegını .d~ ~ikkat gözü önünde bulundurmalıyız. Bu sebeple işti-E 
Eşare reylerımızı kullanırken her türlü şahsi ve rejiyonalist hislerden: 
:uzak kalmayı ve reylerimizin sadece kalp ve kafalanmızm mahsulü:• 
:olmasına dikkat etmeği kutsi ve milli bir vazife olarak telakki etmemiz: 
:~ereklidir: B~nun iç.indir ki, neticenin siyasi rüştünü ve olgunluğunui 
fspat etm.ış hır ~artıli zümrenin mahsulü olacağına şimdiden itimad:N 

ı.;Eftmekte~ız. Bu ıstişareden hangi usul ve şartlarla yapılacağına ait ta-E;J 
: ımat baglı olarak sunulmustur. : 

S Muvaffakıyet diler, sevgi .ve saygılarımızı sun::ı.rız. ~ 
~C. H. P. Genel başkan vekili C. H. P. Genel sekreter~ 
: Dr. R~S~dam Dr F T·· : ·•••••••••• ••••• •• ••••••••••• • • u.zer • €LZLL~_LL AL/-./J-7~~~,2•(21:'"•••• ••• •••••~•••• • •• ~ 

a .dırılan dul kadın 

ngı ız 

Planı ... 
oğu Avrupasının 

enıniy tiniteşldlAt 
altına alabilecek mi? 

--&-
- BAŞTARAFJ 1 tNCt SAYFADA -

Anlaşılan milletlerin tehammlil 
bardağı dolmuştur. 

Yeni bir tecavüz, bu bardağı 
taşırmakla kalmıyacak, korkulan 
infilakin en müthiş şekilde baıgös
termesine de sebebiyet verecektir. 

Her ne bahasına olursa olsun sulh
tan ayrılmamak politikasının sulhu 
korumağa kafi gelmediği anlaşıl
m ıştir. Demokrasiler letarjik durum
larından derin bir sukutu hayalle 
uyanmışlar, sulhu kurtarmak içia 
razı oldukları tavizlerin kendi zaaf
larına hamledildiğini görmüşlerdir. 
Filhakika Almanyanın mukadderatı
nı e11erinde tutan Führer ve arkadaş· 
ları Fransa ve lngilterenin daha çok 
zaman A vrupada bir harbi göze ala
mıyacakiarına kanidirler. Birbirini 
takip eden emrivakilerde bu kanaati 
görmek kabildir. 

Almanya Avusturyayı, Südet top~ 
raklarını, bütün Çekoslovakyayı 
yuttuğu halde tatmin edilmiş bir mil
let manzarası vermiyor. Elindeki 
yerlerin 90 milyon nüfusu yaşatma
ğa kafi gelmediğini beyan ediyor. 
Dünya servetlerinden diğer müatem
lekeci milletler derecesinde istifade 
hakkında israr ediyor. Şimdilik eaki 
müsternlekelerini İstirdada muktedir 
olmadığına göre Avrupada hewe
monyasını kurmağa çalışıyor. 

Gerçi Alman matbuatı tecrübeye 
müstenid olan bu endişeleri yeniz 
göstermeğe çalı sarak F ranea ve fn
gilterenin yeniden Almanyayı mu
hasara için etrafa panik saçtıklarını 
iddia ediyorlarsa da tehlikeye maruz 
olan milletlerin telasını vehimden 
ibarei farzcylemek güçtür. 

Umumi vaziyetin inkişaf seyri bü
yük demokrasilerin hareket kabili
yet ine bağlıdır. Fransa ve lngİkere 
durgun, mütevekkil bir pelitikadan 
hareketli bir politikaya geçebilecel:ler 
mi? Doğu Avrupasında emniyeti:teş
kilatlandırmak için bir İngilia pl&.aın
dan bahsediliyor. Bu plan taarruza 
uğrıyacak milletlere en genif bir yar
dım vaadini tazammun ediyQlllluş .. 

e iyetirun ima osaı 
V creınlc Mücadele Cemiyet.inin yıllık 

balosu cumartesi akşamı İzmirpalas sa
lonlarında venlecektır. Veremle m{ica
dele balosu senenin en güzel baloların-

İngjlterenin bu maksadla büyük 
faaliyette bulunduğunu biliyoruz. 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA _ B .. . Bu faaliyd müsbet netice vere-
unun uzerıne Hüseyin hemşireı;inin k "\ 

Bi.r ~ve getirilince içki masasındaki 
ıkı adam bıçak bıçağa geldiler 

etird · ce mı, N.:ıime ve s it beraberce Al k g ıst gramofona bir plak koyan Sıt-1 K .. ük ill t1 k ll k . f . 
l .. t:ı._ mnıı u- kl n""<'sinden 0 t ~ b 

1 
uç m e ere o e tı emnıyet 

e 
1 ıs u.ametinde nkşanı vakti yn .. ·· . -:ç anse megc aşıyor. h k tl t Jk' ed k b. 

lar iki · k k ..... uyoı- Yaralıya gelince ancak 100 adım ka- ru k~l~ul ·uvvc e. e. ın 
1
. ~~ı· ır 

· ncı 50 
n ta beraberce Sıtkı Ata- dar attıktan s . d'' .. k d' . teş ı ı:ıt anma pro1esı rea 12e ew ırse manın adına giriyorlar. · onıa uşuyor ve en ısın- Al l' . .. l ~ 

Sıktı ve ailesi efradı n'l-~-m i•~......ı yn- den geçiyor. Yaralı hastanede muayene imi anakyat gedışı guze . ~rugunub 1 
~ .._.,., "'- edildiği uıman çokt h ta .. 

1 
.. sa am a evama ım&a11 u a-

mck sofrasında oturmuşlardı. Mis r; 1 _ an aya goz. ennı Ak · takd'rd r-L ~ k 
20 44 t K k d ri görünce: a!!r e yuınduğu anlaşılıyor. maz.A . sı ı e ~o a -Di.ın gece sruıt · e arşıya :ı a Hadiseye müdde.ı·u • . . B ya facıasını andıran hareketler de-Osınan zadede Sakarya sokağında Ba- - Buyurun, diyorlar. ınumı muavını . d k b'lh F 

s· 'dd' Cevat Özpay el kovmust vam e ece , ı assa rama AYn-yan Eıninenin sahibi bulunduğu 7 nu- ır 1 ıaya göre Sait, Sıtkıya: *. ~ ur., pada birinci derec. ede bir devlet 91fa-
maralı evde mangal devrilmesi ile ateş - Saruı karımı tanıtıyorum, biz biraz k bed k 

daı kalacağız dı>mi".. Suçlu Hüs<'yin dün ag·ı-"·'a huzurun- tını ay ece tır ... !,-'lkmış ise de yetişen itfaiye tarafın l -~ d ~ .... ".. ıl• • 
büyümesine meydan verilmeden cüz'i Bir içki masası hazırlanıyor. Herkes a cinayetini §Öyle anlatıyordu: ŞEVICE'J' B...O.N 
bir zararla söncliirülınüşti.ir. içki masasına oturuyor. . - Ben tecavüz karşısında idim. Sai- s· ·~~ d 

-·- Naime biraz çekingen içki masa4ına ~ın :~i~~e bir .sopa vardı. Beni fena hal- 1 Y K a } 0 
H 1 k d b:ıkıyor. Kendisine nıkı içemsi t kl'( e dovuyordu. Bu SJrada Sıtkı bana bir T a , evi n e edildiği zaman: e ı bıçak verdi ve: renden düşerek 
k f - Rnhntsız.ım, dıyor.. - Vur, dedi. ağır yaralandı 

on erans Israr ediyorlar. Öldürmeğe kastim yoktu, bıçağı bir Aydındnn İzmire gelmekte olan sabah 
B rakı · defa salladım ve yaraladun. treninde bir kaza olmuştur. Trenin Tor-Ank H k k f k"lte . f .... B - en ıçmem, diyor .. 

anı u u a ·u sı pro esoru . Nihayet zorla b" kad h rak Sıtkı bana Saidin vurulup vurulmadı- balı istasyonundan İzınire hareketi sı-H C h. o· -ı 27 3/939 . ır e ıyı yuvar- ;: d d 
· a ıt guzog u pazartcsı lıyor. Aradan bir müddet . 6ını sor u. Ona da: rasm a trendeki üçüncü me\'?d yoleu-

gllnü saat 17 de Halkevi salonunda (Mc- eve iki ynbanc~ k k d h g~ıyor. Bu - Vuı·dum, dedim. !arından Aydının Dalama nahiyesi hal-
d • h k kta ---L-b" eh · ') ı er e a a gelıyor. Nni- ç k 

-*-
YANGIN 

dan biri olacaktır. 

enı u u •ua:uu: ın eınmıycti me bu \'aZİyetten ürküyor Dü .. l' 0 memnun oldum. PJakı gramofo- kından Kiizun eşi Bn. Feride her :naml
ınevzulu bir konferans ile Ankara Tarih, dü.,üncel' ko b' · şunee ı na koydu ve sevincinden oyııaınaga· b sa müvazenesini kaybederek trenden ~ ı nuşuyor ve ır fırsat bul lad ö aş-fr:'/.'SOA./Z7'..z.7..7..7...7.7..ZZZL'!T...LZ72T.LZ.T~fJ!Y.ZLJ~Wı,!ıl!!l9519!E• Dil coğrafya fakültesi döçenti bay D n- kaçmak yollarını arıyor. up 1• len Sait benim arkadaşundı. Ba- nşağıya düşmüştür .. Zavallı kada ağır 

Bütün meucudiyetlmizle iddia ediyoruz .• Ilugiin yal Bediz tarafından 29131939 çarşamba Kafalar epeyce tütsill . . şınn bu belaya sokan Sıtk1dır. surette yaralanmış ve İzmire tetirilerek 
giinii saat 17 de (Egenin iktısadi coğ- da katil Hüsı>vln cnl~tir. B~ ara- memleket hastanesinde tedavi altına 

• • • • f l d'Y k f . -.r~· eve ge ıyor. Naımeye . 51".rKIYA GÖRE 

Kuı TUR P R ra yası) ıneV"LU u ıger on erııns verı- karşı hurm·ı rol~ .. t k Dın!enen d'W alınmıctır. K • unu a ınıyor ve· ıger suçlu Sıtkı hadiseyi !j 

-
lcceği haber alınmıştır. Yurddaşların bu Bırakın 1. d d' · şöyle anlattı: 

. . . - • şu ~a ını, ıvor Rah tç değ rlı konferanslardan ıstifadelerini evine "itsin.. · · a a - Hüsevin <l • •. 
1 d 0 

1 . . .r ogru soy emiyor. Biz ai-tavsiye e eriz. Hüs y· b ·· 1 . 1 k ec evJmızde Yemek .,_..ı_en S ·ı SiNEMA SINDA * eın usozerıyc adınataarruzd b .ren-. aı,yanın-
- - d'l · 'ht' 1' d a ir k d ld e ı mcsı ı ıma ıni e ortaya atını 1 d.. . ·n ın o uğu halde paldır kül-J n gİl İz muhteliti yor ve kendisini evine götünneğ! ~~: ur_ıçeri girdi. cAUemle mi fir geldik> Göreceğiniz {ilimler kadar güzel program n güriilınii , \ 'C ne de güriilccck· 

tir .. Hu progrnmı görenler hakikaten şnlıarıc iki filim giirdiiklcrinc kani 
olacaklardır •. 

B ETHO v E N 
Biiyiik reji ör ABEL GANJ tamundan sahneye \'azedilen 

oluyor. dedı. . * Sait - Götüremezsin diyor Biraz rakı içildi. Sonra Rüs · 
1 Dk ~ırsatta Tiirkiyeye Kavga çıkıyor. SaiUe 'Hüseyht ka di. Aralarında nıünafere.t vard;'J~~:-

gelerek maç ettikleri sırada Naime kaçmağa çal;~ ~;~ ~rıi~n kendı tanıdığı kızla;a halt~ 
yapacaktır_ yor. · 0 ugunu zannediyor veya iddia cdi-
lngiltcrc muhtclitinin Mayıs ayı içinde Şimdi şahıslar sokaktadır. Bir iddiaya yordu. Yumruklaştılar, biz ayırdık. 

Avrupııdn üç mnç yapmak üzere bir sc- göre Sıtkı, Saldi öldilrmesi için Hüseyl- Srut dışarı çıkmağn tik - -B A u R yahııtc çıkacağını ve Milano, Belgrad ve ne bir bıçak vermiştir. Hilscyin, işte bu ~ait d~arı çıkınca Hüseyin de çıktı. 
Bükr~e kadar gelccciini haber alan Tür- bıçakla Snldi bıçnklamış, bı~kladıktan Saıdin e~de SOpa, Hüseyind'e bıçak 
kiye Futbol fdernsyonu lngiliz futbol sonra dn evine gelıniştir. Sıtkı kendisi- vardı. Bız ne olduğunu görmedik. H .. -

VE HARRJ 
~'ıırnfındiln yapılan bu muazzam filimde Bcctlıo\'cnin lıuyatwı .. Aşl<ını hes

telcdi{;ri senfonileri hangi sebcplcT iobhnda yazdı' ı göriilecdrlir. 
A y R 1 C A : 191( diinya savn ında Londrada A ıuan casu tc§kilfıtırun 

laaliyctiııi. .. Müthiş ta} yare muharebelerini gösterir mmııznın filim 

s u z 1 

( d ne: scyine sordum: u e erasyona müracaat ederek lngiltere 
N Id di - Vurdum, dedi.. muhtelitini Türkiycyc de davat ctmi·t·ı. - e O u, yor .. 

"Y V d ı.. - Ayıp ettin dedim Alınan cevapta Beynelmilel temaslarının - ur um, 'Uıçakladım.. B ' · 
b . e m en karakolda şahit sıfati"le Üade ve u turncnın programının daha e\·vcl- • .r 

den kat"i aurette tcsbit edilmi olduğun- TAYYARE s· --~~L.7-XJ 
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---4' .. __ _ 
Danimarfla filosu 
Baltılı denizinde 
manevra yapacaıa.. 
Stokholm, 21 (A.A) - Donanma ku-

mandanlığından bildirildiğine göıoe hu
günkü siyasi vaiyet dolayısi.yle aahil 
donanmasının garp sahillerincie yapaca
ğı talim gezintisi geri bırakılımşbr. Bı
nun yerine donaıunn Baltık denizinde 
manevralar yapacaktır. 

B.KROFl'A 
'l'euldf mı edildi1 
Paris, 22 (Ö.R) - Pra~dan 'bildirilen 

fakat henüz teeyyüt etmiyen bir ~ 
göre Çekos1ovakynnın eski harict,. na
zın B. Krofta Almanl:ır taraftndmı tev
kif edilmiştir. 

verdikten sonra Hüseyin bana: 
- Sen benim aleyhime söyleciin. Ben 

de seni yakacağım, dedi. 
Filhakika Hüseyin bundan 8all1' ln

çagı g(ıya benim kendisine ~ 
söyledi. Bana Ütira e-diyor. Bm 
L ım. Hu .Yın de abık lıd 



Havas Ajansına göre lngiltere _Tür
kiyenin şimdiden mutabakatını 

istihsal etmiş bulunuyor 
- BAŞTARAFI 1 L"IJCİ SAHİFEDE - Lonclra 22 (A.A) - Romanya sefiri PROJE TADtL EDILEBILffi 
olmamakla beraber eyi malUmat Filea Lord Halüaks ile bir kerre daha Londra 22 (ö.R) - Hiikümet, geçen 
alan mahfiller planın Romanyaya görüştükten sonra bugün Bükreşe ha- haftaki Mdiselerin tekerrürüne mAni 
ve bir taarruza hedef olan bütün reket edecek ve bir kaç gün sonra tek- olacak tedbirlerle meşguldur. Domin -
küçük devletlere müzaheret için rar Lonclraya dönecektir. yonların ve alAkadar devletlerin mütear
umumi bir taahhüdü ihtiva eyle. Bükreş 21 (A.A) - Kral Karo], dün rıza karşı müşterek harekete teveccüh 
mekte olduğunu bildiriyorlar. öğleden sonra Ingiliz elçisini kabul et- eden Ingiliz teklifine cevapları tetkik 

Bu mahfillere göre •arih kayıt- ~tir. edilmektedir. 
larla cukeri bir icraat halen tesbit ROMANYA ALMAN TALEPLERtNt Mütearrıza mukavemet deklarasyonu 
edilmif değildir. Ancak bu Fran- REDDETMEKTE ISRAR EDİYOR projesi büyük Britanya, Fransa, Rusya 
•ız • lngiliz mülakatında ve mak- Bükreş 21 (A.A) - Salahiyettar me- ve Lehistan arasında müzakere mevzuu 
•atları henüz muallak bulunan hafilin Havas ajansı muhabirine bildir- olmaktadır. Alakadar devletleırin elçile
Sovyetler birliği ve Polonya ile eliğine göre Romanya Alman ekonomik rine verilen bu proje kat'i mahiyette oI
yapdacak görüşmelerden sonra taleplerinin büyük bir kısmını reddet - mayıp tadil edilebilir .. 
te.bit edilebilecektir. mektedir. Yarın imzalanacak olan Al- Fransız hariciye nazırı B. Bonne, öğ-

TORKIYE VE INGILTERE manya - Romanya ticare1 anlaşmasına leden sonra avam kamarasının başvekil-
Haber verildiğine göre lngilte· bilhassa Rumen petrollerini alakadar let dairesinde b~şvekil B. Çemberlayn 

re Türkiyenin mutabakatını ıim- etmek üzere yalnız bir kaç ikinci dere- ve hariciye nazırı Lord Halifaks ile In
iliden i•tihsal etmiş bulunmakta • cede fedakarlıklar dahil bulunacaktır. giliz projesi üzerinde görüşmelerine de
dır. Türkiye her hal ve vaziyette Yeni Almanya Romanya ticaret anlaş- vam etmiştir. 
Romanyaya aakeri kuvvetile mü- ması ticaret mübadelelerinde hafif bir RUMEN GAZETELERİNİN NEŞRI -
zaherete amade bulunduğunu bil- fazlalık irae etmektedir. Petroller hah- YATI 
dirmiıtir. sinde yapılan fedakarlıklar Alman ta - Bükreş 22 (A.A) - Rador ajansı bil-
AMERIKA VE CENUBİ AMERiKA leplerine nazaran hiç bir şey değildir. diriyor: 
İLE TEMAS Doktor Vohltat ile yapılan müzakere- Bütün gaze1eler Çek, orta Avrupa ha-

IngilteTe bir taraftan doğu Avrupa ler Teşrinisani anlaşmaları çerçevesi da- diselerini Romnnyanın sükı1netle takip 
küçük devletleriyle müzakerelerde bu- hilinde cereyan etmiştir. ettiğini kaydediyorlar. Timpul gazetesi, 
lunurken diğer taraftan da tabii olarak Almanların bir ültimatom verdikleri- yeni vaziyet karşısında Romanyanın ha
birleşik Amerika ile sıkı teması muha- nin tekzip edilmesine rağmen burada diseleri huzur ve sükfuıla takip ettiğini 
faza ve cenup Amerikası memleketle - bala bir nevi sıkıntı hissiyatı mevcuttJ.r. bildirdikten sonra diyor ki: 
riyle de istişare etmektedir. Cenup Ame- Bunun sebebi de Romanya Alman tica- Bugünün bütün gerçek beynelmilel 
rikası memleketlerindeki Ingiliz elçilt'- ret müzakerelerinin Almanyanın Çekos- unsurlarını göz önünde tutuyoruz. Al
rinin bu husustaki raporları dün dış ba- lovakyadaki son darbesiyle aynı zama- manyanın gQya Romanya~·a verdiği ma
lkanlığa gelmiştir. na tesadüf etmesi ve Almanyanın Ro - but ültimatom şayiası gibi bir telaş un-

Hc.nüz teeyyüt etmiyen bir habere manyaya karşı niyetleri hakkında ya - suru teşkil edebilecek bütün asılsız şa
€Öre Ingiltere hilkümeti, Ingiliz kabi - hancı memleketler de musır surette bn- yialan reddetmek lfı.z.ımdır. Romanya 
nesinin toplantısından evvel bütün ma - zı şayiaların deveran eyl~csidir. ve Alman hükümetleri bu şayianın ma-
Himat eline geçtiği takdirde yarın avam POLONY ANIN V AZ1YET1 nasızlığını kayd ve ~are1e müsareat ey-
ıkamarasında Ingilterenin vaziyetini izah Londra 21 (A.A) - Polonya biiyük }emişlerdir. 
edecektir. elçisi bugün Ingiltere hariciye nazırı Gazete ilave ediyor: 

ANADOLU AJANS/NIN NO - Lord Halifaksı ziyaret ederek 40 dakika Romanya hiç bir halde ne siyasi ne de 
TU: görüşmüştür. Bu mülfıkat esnasında ce- ticari sahada istiklaline en küçük bir La-

Türkiye tarafından yapılacağı nubu şarki Avrupası hadiseleri hakkın- rarın verilmesini kabul etmiyecektir. 
zikrolunan yardımı, Balkan pak- da müştere:k bir deklarasyon mu yapıl- Romanya hükümeti bütün devletlerin 
tının hükümleri haricinde anla • ması yoksa müşterek bir harekette mi hayat icabatını nazarı itibara alarak te
malı "doğru değildir. bulunulmasının görüşüldüğü belli de - sanüd esasına dayanan anlayış politika.. 
ROMANYA SEFtRl BüKREŞE Gt'ITt ğildir, sına devam karanndadır. 

Küçük d.evletler de telişta 
Harp tehlikesi halinde hepsi de 

beraber olacaklar lngiltere ile 
Lonclra 22 (ö.R) - Muhtelif meınle- olacaktır. Yeni Zelandın sadakatinden 

ketlerde son vaziyet hükümetleri hattı asla şüphe edilemez. 
hareketlerini tasriha sevketmektedir: Mısır hükümeti, tehlike halinde Ingi-

Avusturalya başvekiliyle muhalefetli- liz - Mısır muahedesi hükümlerini sa -
derinin Ingiltereye tam müzaheret te - dakatle tatbik ederek Ingilterenin ya -
nıinatı veren beyanatı üzerine yeni Ze- ı nında m~vki ~lacağı ha~~ında Ingilte -
land başvekili de bugün buna mümasil reye katı teınınat vermıştır. 
beyanatta bulunmuştur. Kanadada mu- Isviçre maliye nazırı beyanatta bulu-
hale.fet partisi reisi demiştir ki: narak Isviçrenin istiklalini muhafaza az-

- Kanadalılar için, demokrat memle- mini teyid etmiş ve demiştir ki: 
ketlerin sağlam bir cephe tesis etmeleri- - Geçirdiğimiz siyasi kararsızlık dev-

resinde, hudutlar bir an içinde ortadan 
ni ve hakiki bir müşterek emniyet tesis kalkar ve yerine yeni hudutlar geçer_ 
e.tmelerini talep etmek zamanı gelmiş - ken, hudutlarımızı himaye etmek, ordu

tir. muzu muhafaza etmek, her sürprize kar-
Yeni Zeland başvekili bir müli\katın- şı müteyakkız durmak ve harbın eko -

da deml§tir ki: nomik hazırlığını ikmal etmek için hiç 

tinin reisi tarafından alınan vaziyet hak
kında şu beyanatta bulunmuştur: 
«- Alman ekalliye1 reisinin kullan -

dığı ifade, Almanyayı Danimarkaya da 
Çekoslovakya gibi muamele etmesi için 
bir davettir. Böyle bir şahsa iltihak ede
cek her hangi bir Danimarkalı vatandaş 
varsa memleketine hain olur. Danimar
ka diğer memleketlerin işlerine karış -
mak istemez. Fakat diğerlerinin de ken
di işlerine karışmasını kabul edemez. 
Danimarka ekalliyetlere daima alice -
naplıkla muamelede bulunmuştur. 

Isveç hükümeti yakında hem ordu 
mevcutlarının, hem de malzemesinin ar
tırılması hususunda tekliflerde buluna
caktır. 

Polon va 1 

B.BEK 

~AHIFEJ 

SON HABER 

Namzet Listesi 
Yarın ilin ediJecek 
Milli Şef lnönü 

An karadan 
namzetliğini 

vazettiler 
Ankara 22 (Telefonla) - Burada ikinci müntehipler bugün toplandılar. 

Ankaranın çıkaracağı mebusların namzetleri listesinin başında l\filli Şef 
Inönü vardır. Cümhurreisimizin mebusluğa namzetliklerini Malatyadan de

de hariciye müsteşariyle görüşmüşler- ğil, Ankaradan koyduklan anlaşılmaktadır. Parti, namzet listesini ayın yir-
dir. mi dördüncü Cuma günü ilan edecektir. 

Varşova, 22 (Ö.R) - Hariciye nazın 
B. Bek diplomatik faaliyetine devam 
ediyor. İngiltere ve Macaristan sefirle
rini kabul etmiştir. Bu sırada Romanya, 
Fransa, Almanya ve Hollanda sefirleri 

AHKARAYA D . b k . 
~n:..~:~:~nla) _Bugün bu- _ enız an protesto ettı 

raya kar yağmıştır. 

-*-B. FUAT BULCA 
llı::va lıurumu başlıan· 
lığından istifa etti 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Çoruh 

mebusu B. Fuat Bulca Hava kurumu 
başkanlığından istifa etmiştir. 

-*-lstanlJulda seçilen 
namzetler 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Bugün 

ikinci müntehipler içtima ettiler. İstan
buldan intihap ehliyetleri gösterilen 141 
~ arasından müntehibi sanilcr 34 kişi 
seçtiler .. Bu mikdar, İstanbulun çıka
racağı 17 mebusun bir mislidir. 

-*-
Dünkü yokla.ma 

- BAŞT ARAFI 1 lNCI SAYFADA -

arasından, o vilayetin çıkarabileceği 
mebus adedinin bir misli fazlasını 
seçmek gibi bir vazüe karşısında bı
rakılmışlardır. Bu seçim, tamamen 
istişari mahiyette olacaktır. Meyda
na gelecek listeler Parti genel sek
reterliğine gönderilecektir. 
Sekreterlik listeleri Parti divanına 
arzedecek ve kat'i liste orada hazır-

lanarak önümüzdeki pazar gününden 
evvel vilayetlere tebliğ ve ilan oluna
caktır. 
Kadın ııamzetler arasında Atatiirkün 

hem.~ircleri bayan Makbulenin de bu
lunacağı bildiriliyor. 

Ankara_, 22 (A.A) :- Yurdun her ta
rafında ikinci müntehip seçimi ikmal 
edildiğinden martın yirmi altıncı günü 
mebus seçimine geçilerek ayni günde 
ikmal edilmesi takarrür etmiş ve keyfi
yet bilUınum vilayetlere, Parti teşkila
tına tebliğ edilmiştir. 

İzmir ikinci müntehipleri dün sabah 
saat dokuz buçukta Halkevinde topla
narak Partinin yoklamasında bulun
muşlardır .. Bu yoklama toplantısında 

Vali ve Parti başkanı B. Fazlı Güleç, 
seçim işlerine memur edilen general İh
san Sökmen ve Zühtü Durukan da ha
zır bulunmuşlardır. 

Toplantı sebebi ikinci müntehiplere 
bildirildikten sonra istişarede bulunul
muş ve Partinin namzet listesine göre 
yoklama yapılmıştır. Parti disiplini da
hilinde cereyan eden yoklamanın neti
cesi aH'ıkadarlarca belli değildir. Verllen 
talimata uyularak yoklamanın teknik 
neticeleri Parti katibi umumiliğine bil
dirilmiştir .. Yakın bir ihtmalle bu gece 
veya yann P~ti umumi katipliğince 
Partinin umumi namzet listesi ilan edi
lecektir. 

Alman tezgahları mukaveleyi feshe 
ve tazminat vermeğe razı oldular 

lstanbul 21 (Telefonla) - Denizbankla Alman firmaları mümes
silleri arasında cereyan eden müzakereler bitmiştir. Denizbank bu 
müzakereler esnasında evvelce Almanyaya ısmarlanan üç bin beşyüz 
tonluk ve Karadeniz hattına mahsus üç büyük vapurun aradan iki 
sene geçtiği halde henüz tezgaha bile konmamış olmasını ileri sürerek 
mukaveleniıı feshini istemiş ve tazminat talep etmiştir. Almanlar 
Denizbankın bu talebini kabul ederek mukaveleyi feshe razı olmuş
lar ve tazminat olarak iki buçuk milyon mark vermeği kabul etmiş
lerdir. 

Usküdar büyük bir 
yangın tehlikesi atlattı 

İstanbul 22 (Telefonla - Bu akşam saat 20,SO de Osküdarda lth
saniye Üst sokağında mütekait Reşit beye ait üç katlı evden ateş çık
mış, süratle genişlemiş, yanındaki üç evi yaktıktan sonra söndürül
rüştür. Bu mıntaka evlerinin ahşap olması Osküdarda büyük bir teh· 
like yaratmış, fakat itfaiyenin gayreti yangının daha ziyade büyüme
sine mani olmuştur. Bu civarda bulunan Üsküdar hapisanesinin de 
yanmaması için tedbirler alınmıştır. 

Sadıkzade vapuru 
Finike 
çarptı. 

civarında kayalıklara 
Nüfusça zayiat yôk. 

Isüınbul 22 (Telefonla) - Akdcnizde hükiim süren şiddetli :fırtınalar y ü- . 
zünden Denizbankın Sadıkzade vapuru Fenike civarında bir koya sığınmak 
isterken karaya düşmüş ve ıkayalıklara çarpmıştır. Vapurun makine dairesi
nin altı delin~tir. Vaziyet tehlikelidir. Hora tahlisiye gemisi kaza mahalli
ne gitmiştir. Gemide bin iki yüz ton yük vardır. Mersin vapuru imdadıı a 
koşmuştur. Yolcular tahlisiye vasıtasiyle karaya ::;alimcn çıkarılmışlardır. 

Belçika nezdinde bir 
lngiliz teşebbüsü m Ü? 

Bürüksel 21 (A.A) - Merkezi Avrupa hadiseleriyle alakadar ol
mak üzere lngiltere tarafından Belçika nezdinde yapıldığı iddb olunan 
diplomatik teşebbüsler hususunda salahiyettar Belçika rnahafili ademi 
malumat beyan eylemektedir. Bu hususta hiç bir si)"asi görüşme ya· 
pılmadığı ve Belçikanın hattı hareketinin gayet sarih ve ~iyasi istiklal 
ile tesbit edilmiş bulunduğu ehemmiyetle kaydedilmektedir. 

Brüksel 21 (A.A) - Kabinenin enternasyonal vaziyet hakkında 
yaptığı müzakereleri mevzuu bahseden gazeteler Belçikada hiç değil
se şimdilik hususi askeri tedbirler ittihazına lüzum olmadığını ve za
ruret görülmedikçe de bugünkü müdafaa sisteminin takviyesind lü
zum olmadığı mütalaasını ileri sürüyorlar. Bununla beraber hükümet 
ve genel kurmay enternasyonal vaziyet vahimleştiği takeirde alınma
sı icap eden tedbirleri tetkike koyulmuşlardır. 

Lonclra 22 (Ö.R) - Kabinenin mutat 1--------------
- Ingiltere tehlikeye maruz olursa ı bir fedaks.rlığı reddetmiyeceğiz. 

Yeni Zeland daima lngilteTe tarafında Danimarka başvekili Alman ekalliye-
Akdenizin vaziyetinde 

tehlikeli S{erginlik Japonya, antikomintern paktını takviye 
için tedbirlere baş vuruyor 

Tokyo 21 (A.A) - Domei ajansının bildirdiğine göre parlamento
nun dört ekalliyet partisi yarın müştereken bir teklifte bulunarak 
Alman, ltalyan, Japon antikomintern paktının takviyesini ve memle
ket dahilinde islahat yapılmasını istiyeceklerdir. 

Tokyonun siyasi mahafilinde beyan olunuyor ki, nazırlar meclisi· 
nin son toplantısında bu meseleler görüşülmüş ve nihayet hariciye 
nazırı Arita ile harbiye nazırı ltagaki de bunlarla bilhassa meşgul ol
muşlardır. .l ...................................... . 

BUGÜN LALEDE 
••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

HEYECAN KAYNACI BİR PROGRAM 
Dünyanın en yılmaz casuslarının MACElRASI 

TROYKA ilk defa 
JAN MURAT • ŞARL VANEL 

Alaska dağlarının eriyen buzlan arasında çevrilen hakiki ve hissi şaheser .. 

KUTUP ŞEYTANLARI 
İLK DEFA 

YENJ MErRO JURNAL 

SEANSLAR: 
9.30 - 13.00 - 16.30 - 20.00 DE 

haftalık içtimaında Avrupa vaziyeti tet
kik edilmiştir. Fransız hariciye nazıriyle 
görüştükten sonra başvekil avam kama
rasındaki muhalefet ~çi ve liberal par
tileri liderleTini kabul etmiştir. 

Avam kamarasında sorulan bir suale 
cevaben Sir Samoel Hor Ingiliz hükü
metinin diğer hükümetlerle istişareleri 

hakkında kendisinin bir şey söyliyemi
yecegını, başvekilin vereceği izahatı 

beklemek icap ettiğini ve hükümetin bu 
meseleye azami müstaceliyet atfettiğini 
bildirmiştir. 

Satılık iki ev 
Alsancakta Atatürk caddesin -

de 402 no.lu denize nazır yedi 
oda, banyo ve bahçeli konforlu 
bir evle, Mesudiyede Halk sokak 
13 no.lu bef oda, banyo ve hah -
çeli gayet kullanıflı ev satılıktır. 
Görmek ve pazarlık için Cumar· 
tesi ve Pazar günleri öğleden 
sonra No. 402 ye müracaat. 
Telefon No. 3090. 

H. 3 1-15 (532) 

Hitler Mussolini ye 
ltalyoya ne 

gönderdiği mektupta 
vad~tmektedir? 

Lonclra 22 (A.A) - Royter ajansı bildiriyor: Deyli Telegraf gazetesinin 
diplomatik muharririnin yazdığına göre Akdenizdeki gerginlik e?dişe. vere
cek bir tarzda artmaktadır. Ingilterenin ve Fransanın mcnfaatlerı tehlıkede
dir. Bu gazete diyor ki , haber aldığımıza nazaran Italyanın ~ı;rlin b~yü~ ~1-
çisi Romaya dönerken Hitlerin uzun bir mektubunu Mussolıruye getırmıştir. 
Bu mektupta, eğer Italya, metalibalını derhal ileri sürerse Almanyanın ken
disine tamamiyle müzaheret edeceği bildirilmeketdir. 

• • '' : ., _; " • .._ • • i'. • ,.·, - :~.. '·.;, ~, ,"" • • ..... t • I , " •• • : • • • '• • • f •. . ' 

El~ 
Yüzlerce ve yüzlerce mUracaat ve kat'i ısrar üzerine 

AllBıl Si~EJl .~SI~Dıl 
yalnız bugün son defa olarak 

•• •• 

BUYUK VALS 
ŞAIIESERLER ŞAHESERİ 

TA C LI • CANAVAR 
Harikalar harikasiyle birlikte olarak gösterilecektir. Fırsatı kaçınnlıymız ... DİKKAT : l\lüsabakanın birinri kuponunu alamıyanlara, yalnız bir rl••foya 

mahsus olmak üzere B U G 'iJ N 3 numara ile birlikte 1 numaralı kupon da \'eritecektir 

SEANSLAR: BÜYÜK VAI . .S: 2.15 - 6.45 te ... TAÇLI CANAVAR: 4 :.ıo - 9.00 DA BAŞLIYACAKTIR .. 
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Emekli Gene al 
Kizım Karabekir1in 

HATIRAT 
-68-

olmalnrına şüphe ebncm. Fakat bir Al
ınan amiralının da, şu günlerde üzerimize 
yaptıkları tazyıklere bakarsak, harp aç
;mış olmasına da ihtimal vardır. Her hal
de hakikati ancak bizim zabitlerimizden 
pğrenebiliriz. Fakat şunu da ilave edeyim 
ki harbi Amiral Şosun dahi nçmı~ olsa 
benim kanaatim §Udur: Rualar da §U gün
lerde bir Sinop vakası gibi bir hadi!!eye 
karar vermi,Ier ve buna göre üç torpido 
muhribile Pirot torpil gemisini vazifedar 
etmiştir. 

Enver -Teşekkür ederim diyerek is

ticvap kağıtlarını ve raporumuzu aldı. 

Ve şunu ela ilave etti: Bizim zabitlerden 
lazungelen malumatın alınması için Ce
mal pa~ ile görü~ürüm. 

Bayramın birinci günü olan 30 ( 1 7) 
Birinci te1Tin 1914 de Rus, lngiliz, Fran
sız, Belçika. Sırp, Japon, Karadağ hü
kümetlerinin bizimle 'yasi mün sebetle
rini kestikleri ve muhasamaya ba~ladık
n cihetle bu devletlerle hali harpte ol
Öuğumuzu Enver paşa tamim etti. 

Bayramın ikinci günü 31 ( 18) Birin
ci te rin 19 14 de o maruı sahille
rindeki bütün fenerlerin söndürülmesi 
hnkkında emirler verildi. Düşman donan
malarının tecavüzlerine karşı hallumız.ın 
yapması lazımgelen tedbirleri (ışıkların 

söndürülmesi toplu bulunmamak, en nlt 
katlara inmek, parlayıcı maddeleri mah
zenlere indirmek, kı~lnlar ve depolar gi
bi askeri binalara yakın olan yerlerin 
tahliyesi, yaralılara ynrdım ve sai.re •. ) 
Gazetelerle ilan için hazırlndıE,rım bir 
muhtırayı Erkanıharbiye riyaseti ve En
ver pap tasvip ederek Dahiliye Nczare· 
tine gönderdiler. 

* Bugün 3 1 ( 18) de, vükela meclisinde 
sefirlere bir protesto hazırlanarak tebliğ 
olun®. Protesto müsveddesini Bahriye 
Nazırı Cem11.l pa~ yazmış. Sadrazam ve 
Hariciye Nazırı Said Hnlim pnşa imzala
mıştı. (Vakaya Rus donanması tarafın
dan yapılan tecavüzün sebep olduğu) te
es-ürle bildid1iyordu. 

31 Birinci teşrin 1914 tarihile Rusya
ya teblii' olanan notada ayrıca ~ da ila
ve olunmuştur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YAZAN: 
GENERAL 
Kazım Karabekir 
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Çanakkale boğazını on altı kilometre 
uzaktan bombnrdıman ettiler. Artık fii
len Cihan harbine ginn~ bulunuyorduk. 

* Şu bir kaç gün :zıırfınd'a hükümetimi-
zin halini de kısaca gözden geçirelim: 

Osmanlı hükümeti derhal iki guruba 
aynldı: Harp .taraftarları, harp aleyhtar
ları. Aleyhtar olanlar derhal istifa ederek 
çekildiler. Nafıa Nazın Çürüksulu Mah
mut pa!la Maliye Nazırı Cnvit bey. Ziraat 
ve Ticaret Nazın Süleyman Elbestnni 
Posta ve T elgrnf Nazırı Oskan efendiler. 

Kalan Nazırlar: Harbiye Nazın Enver, 
Bahriye Nazın Cemal paşalar. Şeyhülis
lam Hayri efendi, Dahiliye Nıızın Talat, 
Adliye Nazırı lbrahim, Maarif Nazırı 

Şükrü beyler. 
Sadrazam ve Hariciye Nazın Sait H -

lim pn,aya gelince: O. Karadeniz hadi
sesini haber alınca çekilmiye kalkmı hat
ta bayram ve Cuma selamlıklarınn biJe 
gelmemişti. Fakat gece Enver, Cemal 
paş:ılar T nlat bey yalıııına ı:;dcrek vak -
dan haberleri olmadıklanna dair yemin
le ( 1) kendisini temin ettikleri gibi esa
sen ittifak muahed~ini kendi imzaladığı 
ve bir kaç gün evvel derhal harbe gir
mek kııranna da iştirak ettiği halde im
di çekilmesinin yııkı!nk almıyııcıığı ken
disine söyleniyor. Bunun üzerine Sait 
Halim pa~a itilllf devletlerine ve bilhas
sa Rusynya karşı dosthıi:un iadesini te
mine matuf notları imzalıyor ve bu su
retle harp knbincsitıdeki yerini de muha
faza ediyor. istifa eden n:ızırların yerine 
Nafıa nezaretini Pr~ns Abbas Halim pa

şa, Ziraat ve Ticaret nezaretini Ahmet 
Nes1mi ney, 'M ye ez reiliiı vekil.ola
rak Ta!At bey, Po tı ve Telgraf Nezareti
ni de vekil olarak Şükrü bey deruhte et
tiler. 

( 1 ) Enverin Talat beye dahi böyle 
yemin ettiğini apğıda göreceğiz. Sonra 
da harbe daha vulroundan dokuz gün 
evvel verdiği kararı da okuyacağa! 

•• BiTMEDİ •• 

Parise Romadan 
teklif veya telkin 
gelmedi ... 
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Kadınlar ve 
maydanoz?! 

--0--

Ya.zan: ECZACI KEMAL K.AKTAŞ' 

Kadınların maydanoz ile münnsebeü
ni mutbak işlerinde arıyorsanız aldanı
yorsunuz.. Maydanoz eczacılık tarihin
den beri malUm bir ilaçtır .. Mideye iyi 
gelişi yüzünden midcnüvaz adını sene
lerce taşımış nihayet bugünkü mayda-1 
noz olmuştur. Tababet tarihinden bili
yoruz ki Eskulap midesi bozuk olanla- ! 
ra acı marul ile maydanozu ta\'Siye 
edermiş .. Botanik ilmi bize kereviz ile 
anasonu maydanozun akrabası tanıtıyor. 
Maydanoz mcyvalarının içinden apiol 
adında bir madde çıkar, bu madde ay 
halini iyi göremiyen kadınların büns e
lerini fizyolojik vnz.ifeye davet eden bir 
müessirdir. Maydanoz, sebzelerin için
de çelimsiz bir şeydir. Bir marul kadar 
mevkii yoktur, soğan ve sarımsak gibi 
laubali olmayışı, daima çeşni verip süs 
oluşu feminist olmasının en büyük işa
retidir. Kadınlara tesir etmesi maydano
zu nazlı yapmış olacnk .. Sebzevatçılann 
ispirtolarında mümtaz yer tutamayışını 1 
sebzevntçıların kadın olmnyışlannda 

arayınız .. Doğrusu ben maydanoz olsay
dım kadınların cinsi fizyolojiJerine tesir 
ederken bana ehemmiyet vermiycn er
keklere de muziplik yapardım. Mayda
noz çok dürüsttür, erkeklerde mideyi ıs
lah, gazları def işiyle müfit olmaktadır. 
Maydanoz bu! .. Kadının da erkeğin de 
gönlUnU hoş etmektedir, varolsun .. 

-*-
Denizlide 
Spor har keti 

- _ı CJA 

lovak isti lili 
Ancak imkan ve hadiselerin müsaadesi 
nisbetinde muhafaza edilebilecekmiş .. 

Berlin 21 (A.A) Slovakya hariciye nazın Durcanski Alman ha-
riciye nezaretine gitmeden evvel Slovakya devletinin yeni şekli hak
kında Royterin muhabirine izahat vermiştir. Bu izahata nazaran Dur
canski ba§vekil Tissodan Almanya ile bir muahede akdetmek husu
sunda tam salahiyetler almıştır. Bu muahede hakkında e~asen tam bir 
anlaşma mevcuttur. Almanyanın Slovakyaya yapacağı himaye ga
rantiden üstün olacaktır. İmkan ve hadiselerin müsaade ettiği nisbette 
Slovakya kendi istiklalini muhafaza edecektir. Slovakya altı hükümet 
merkezinde elçi veya maslahatgüzar bulunduracaktır. Slovakvanın 
ayrı kendi parası olacaktır. Slovakya ile Almanya arasındaki ekono
mik münasebetle bilahare tesbit edilecektir. Slovakyadaki Alman kı
taahnın ~eri cekilmesi meselesi görüşülüyor. Slovakya eski milli bay
rağını kabul etmektedir . 

Prag 22 (A.A) - Haşa, mebusan ve ayan meclislerinin feshine 
dair bir kararname imzalamış ve bu husustaki karannı Serama bil
dirmiştir. 

Almanya - Romanya 
Yeni Ticaret anlaşmasının müzakereleri 

bitti. Protakol imzalanmak üzere 

Bükreş 22 ( ö.R) - Öğrenildiğine göre Geçen teşrini sanide imza 
edilen Alman - Rumen ticaret anlaşmasırun munzam protokolu hak
kında iki haftadanberi yapılan müzahereler bitmiştir. Protokol bu ak
şam imza edilecektir. Müzakerelerin kesileceği ve imzanın taliki bek
lenmekte iken bugünkü görüşmelei" iki taraf için memnuniyet verici 
bir anlaşma zemini bulunmasını mümkün kılmıştır. 

Bu vaziyet dahilinde öyle tahmin ediliyor ki Almanya Macar hü
kümeti nezdinde nüfuzunu kullana;ak huduuaki kuvvetleri geri al
mağa sevkedecektir. İyi haber alan bir şahsiyet vaziyeti şöylece hü-

l&sa ediyor: 
Macaristan kuvvetlerini tamamen seferber etmiştir. Romanya ise 

sadece hudutların himayesini temin etmiştir. Bu şartlar dahilinde ilk 
adımı Macaristanın atması muvafıktır. Bu sebeple Almanya Macar 
kuvvetlerinin geri alınması için Budape~tede müessir bir teşebbüste 
bulunacaktır. Romanya da bunu takip edecektir. 

Emekli general Ali 
Denizli (Hususi) - Bisiklet yarışları-' Hikmetin velatı 

B. BİTLER 
Memele eidiyor 
Berlin, 22 (A.A) - Bitler, Memele 

na dördüncü haftası olan 60 kilometrelik İstanbul, 22 (HusuSı) - Emekli kor 
koşu Bağbaşı kahvesine gidip gelme ola- generallerden Ali Hikmet vefat etmiş
raktı. Bu yarışn Mehmet, Ali, Nadir, Hü- tir. 1317 de erkfuııharp olmuş, Meşruti
seyin iştirak ediyorlardı. Bir kaç hafta- ! yetin ilanında hareket ordusu ile bir
danberi koşan Halit yarışçılnr içinde gö- liktc İstanbula gelmişti. Büyük harpte, 
zükmiyordu. Saat dokuzda njan Riza İstiklül harbinde mühim vazifeler gör
Oknnın işaretile yarııa başlandı. 1 O - 20 - müştür .. Bir aralık Spor teşkilatının ba-
30 uncu kilometreleri dört bisikletçi hep şındn bulunmuş, rahatsızlığı dolayisiyle 
beraber bitiriyorlardı. 40 ancı kilometre- istifaya mecbur olmuştu. 62 ynşında idi. 
ye yaklaştılar. iki rakip olan Mehmet ile Ölümü büyük teessürle ka~anmıştır. 
Ali birbirlerini takip ediyorlardı. 5 O inci 
kilometreyi bitirirken de ayni şekilde bir-
birlerinin açılmasına meydan vermiyor-

Memelin ilhakı 
haberini veren gazete 

lardı. 59 uncu kilometrede ikisinin de Bcrlin 22 (A.A) - Havas ajansın -
birbirini geçmek istedikleri görünüyordu. , dan: 
Mehmet on metre kadar önde gidiyor, Memelin Alınanyaya ilhakı habcırini 
Ali bunu kapamağa çalışıyordu. Tam 12 Uhr Blatt hususi :bir nüsha neşret -
koşu bitim yerine geldikleri vakit Ali mek suretiyle ve c.Memel memleketi 
Mehmedi geçti. Neticede bir aut 59 da- scrbesttiu şeklinde muazzam bir başlık 
kikada Ali birinci, bir metre farkla Meh- altında ilan etmiştir. 
met ikinci. bir saat 63 dakikada Nadir Başlık şöyle devam ediyor: 
üçüncü gelmiştir. Litvanya bu araziyi iki memleket ara-

FUTBOL MAÇI: sıncla yapılan serbest bir itilaf yoliyle 
Almanyaya inde ediyor. 

gitmek üzere Berlinden hareket etmiş
tir. Svinemuenden Doyçlant kruvazörü
ne binerek deniz yoliyle gidecektir. 

-*-
Müştere 
Deklarasyon 

projesi üzerinde 
istişareler 

Fransa ue İngiltere 
tamamen matabıJı 
bulunuyorlar ... 

- BAŞTARAFI 1 ıNCt SAYFADA -

(Rus donanması tarafından meydan 
verilen harekatı hasmanenin iki memle
ket arasındaki dostça münasebetleri ihlal 
ettiğine pek müteessif olduğunu; Babıfıli
nin meseleyi münasip bir tesviye sureti 
bulmak ve mümasil ahvalin tekerrürüne 
mani olmaktan çekinmiyeceğini ve bu
nun için bundan böyle donanmamızın 
Karadenize çıkmasına karar verdiğinden 
Rus donanmasının da bizim sulara gel
memesi) 

Halbuki Rus sef erethanesi kapı!tnın 
Üstündeki armaları indirilmiş ve sefiri ele 
pasaportunu almış bulunuyordu. 

Ru ların cevabı: (Derhal bütün Al
ınan Karadeniz kuvvetlerini memleket
lerine göndermek) '.'!artını ileri sürdü. Fa
kat Rus !'lefiri Giers ve sefarethane ve 
bütün Ru. rahipleri bu cevap gelmeden 

Paris, 22 (Ö.R) - Gazetelerde inti
şar eden bazı haberler hilafına olarak 
İtalyan büyük elçiliğine resmi veya res
mi memurlanndan olup Romadan gelen 
hiç bir ajanın hiç bir İtalyan teklif ve
ya telkinini hamil bulunmadıi,'l sallihi
yettar bir kaynaktan beyan edilmekte
dir. 

öğleden aonra Denizli sporun sarı ve 
lacivert talcımlan arasındak.i maçlar he
yecanlı oldu. Bu sefer lacivertliler sert 
oynıyarak 2-0 galip geldiler. Lacivert 
talc.ımclan Münir, aağaçık Mustafa Gö
bekçi, Mustafa, Sadettin güzel oynadılar. 
Takımda Emin ve Ahmeclin güzel oyun
ları göze çarpıyordu. 

Bu hadise B. Hitlerin siyasetinin yeni 
bir zaferi olarak karşılanm~tır. 

vermek için teemmül edilecek çare
ler ve vasıtalar hakkıiıda iki hükü
metin tarnamiyle mutabık oldukla
rını göstermiştir. Dün ve bugün ya
ptlan görüşmelerin başlıca mevzuu, 
:Almanyarun yeni hamlesine karşı 

müşterek bir mukavemet cephesi 

Yahudiler Memelden tesis etmek ve bilhassa demokrat 
milletlerin geride kalmamasını ve 

kaçıyorlar.. gafil avlanmamasını temin eylemek-
Berlin, 22 (A.A) - Deutsche Alge- ti.. 

meine Zeitungun Memelden aldığı ha- Müşterek bir deklarasyon projesi 
bcrlere göre yahudiler Memel arazisini üzerinde istişareler devam etmekte-

önce 1 lkincİtC§Tİn gece saat onda Sirke- ••n•a•••••••••-
ciden treni mahsUBla gitmi lerdi. Hudut- <<İÇKİ İÇME!n 
lnnmızdan da bugün Ruslar tecavüz et- EBLEH, ABT AL. SAKAT çocuk 
mişlerdir. Diğer itilitf sefirleri de ayni sahibi olmamak istiyorsan içki İçme 1 
tarzda nyrılmı 1 rdı. Yine bugün lngiliz- Çocuk Esirgeme Kurumu 
ler Akabeyi bomhardnnan ettiler. ll:i \i Genel Merkezi 

kitle halinde terkederek Litvanyaya il- dir. Bunlar hem meselenin esasına, 

LİTV ANY ADA tica eylemektedir. Memel istasyonu Lit.- hem de tatbike ait mühim teferrüa-
Örli idare ilan edildi vanyaya gönderilecek harp malzemesi ta taalla.k: etmektedir .. Bununla be-
Knunac;, 22 (A.A) - Bugün öğleyin 

1 

ile doludur. raber Polonya ve Sovyet hükümet-
Bütün Litvanyada örli idare ilan edil- Bugün Memelde doktor Neuman hal- leri tarafından bu hususta İngiltere 
miştir. Saat dokuzda toplanmıştır .. Öğ- ka bir hitabede bulunacak ve bunu mü- ve Fransaya kat'ı cevapları bildiril-

gün sonra da lngiliz ve Fransız filosu wıcı,z;;.7jii.i?::>YJGAJJC&SSS --
1eyin kabine toplantısı hala devam edi- 1 teakip şehir içinde bir propaganda yü- med~ bu husuc;ta resmi bir tebliğ 
yordu. 

1 
rüyüşü yapılacaktır. ncşrcdilmiyecektir. 

~r~;;;9.:;;:Z~'.'2.ZZ=;:'L!"/.~7;Z;O!;:ı:.7.~~~=~~?::~~~=;Z~Z;Z:;;'Y7:;:;~:;.ı:~!:Y.;~;;~;;;;:~~~:.;;:;;-~~;:-;:-'l#';;:-;~;J~~y~o~r;ln~r~."l". V~-~ar=-=a·~Jı=m~S;u;·t~e:y:m~a~n~pe=y:g:a=m~b~er=e~·~o~ğl~' :aı:ı·~h~:-:m:e:n~y~e=r~in~d~e~n~kalk::;;~t~ı.!!!!!!!~!!!!!!!!!~~o~ .. ~. ?;;_.~~!'!!.!!!.~~!!!!!!~~~~~-~:s~!!a~a"!!!sw-
N Kırk Vezı· şiknyet edelim .. Diyelim ki bizi de bitlcrı1 - Ya Süleyman .. Dedi, bizler, bitleri Cevap verdiler: 

gibi öldürsünler.. 1 yaknladığunız vakit onlar hiç hireket - Ne çocuğu .. O koskocaman adam-
Bu kararı verdikten sonra araların- etmezler, oldukları yerde kalırlar. Onun dır amma .. Kösedir .. 

zr
4

Nati(/./7.///Z/ZJ.... dan beş on pireyi bir heyet olarak seç- için onları zahmetsizce tutar, ilci tırna- Pireler bunun üzerine : 
mişler : ğımız arasına alır ve öldürürüz.. Pire- - Eyvah... Gaflet ettik .. 

- Gidiniz, bu derdimizi bütün hay- t lere gelince, bunlar ele avuca sığına:Llar. Diyerek dövüne dövüne cemaatlerinin 
vanlar ve insanlar üzerine fermanı ge-ı Tutayım deriz, sıçrar ve kaçarlar. Bin yanına geldiler ve işi anlattılar. 

Masal masal icinde 
• 

73- çen Süleyman Peygambere söyleyiniz ... bir zahmet ve kan ter içinde anCak bir Bunun üzerine bütün pireler blitün 
Dileğimizi bildiriniz .. Fakat dikkat edi-I tanesini yakalarız ve o zaman onu, bize köselere düşman oldular.. Ve bugüne 

- Ecec. · ·? ( Akşam olup ta Padişah hareme girdi- niz.. Süleyman Peygamberin meclisin-, verdiği sıkıntı yüzünden ceza olarak kadar hep bunun için nerede bir köse 
- O senin burada olduğunu haber ği zaman kadın onu her vakitki gibi il- de köse insan bulunmasın .. Zira köseler bura bura öldürürüz .. Eğer pireler kaç- bulsalar her kesten önce ona hücum 

almıt ve gdmiş. Bunu ben de duydum. tifalla kar;ı.1ladı. Yemekten sonra bahis I çok bilirler.. mazlnr, sıçramazlarsa müracaaılerini ka- ederler. Padişahım .. Senin bu oğlan da 
Sann hnber venneğe geldim. açınca oğlanın yine öldürülmediğini öğ- Demişler .• Pire heyeti yoln çıkmış..... bul eder ve onları da bitler gibi öldürü- işte bir köse gibidir. Aklı çoktur amma .. 

ifrit: rendiği vakit : Silleymnn Peygamberin bulunduğu ye- rüz.. İşi fesada vermiştir .. Vezirleri de kendi-
- Sahi mi söyleyorsun .. Diye bağır- - Ey Şah .. Dedi.. Bu oğlan çok bilir. re gelmiş, kapıdan içeri bir bnkmışlar .•. 1 Süleyman Peygamber bunun üzerine ne uydurmuştur .. Korkarım pek yakın-

mış. Ben onun elinden kurtuldum diye Vezirlerin hepsi de onun adamları ve Acaba köse falan var mı diye etraf1 is- 1 pirelerin murahhaslarına döndü : da senin başıru yiyecektir. 
seviniyordum .. Yine mi pençesine düşe- taraftnrlarıdırfar. Onları o da kandır- kandı] etmişler, mecJiste bıyıksız sakal-1 - Bakın .. Dedi, işte duydunuz .. Sıç- Padişah, karısından bu hikfiyeyi işi-
ceğim. Bnna nrtık buralarda durmak mıştır. Siz pirelerle Kösenin hikayesini sız birini görmüşler ve bunu bir çocuk I ramaınağı vndediyorsanız dileğiniz ka- tincc midesi bulandı. 
haram... işitmemişsiniz galiba .. Müsaadenizle an- sanarak içeri gırmişler, dertlerini Süley- bul edilecek.. - Ben yarın oğlanı muhakkak öldür-

Böyle söyliyerek kızı bırakmış ve kaç- lat.-ıyım.. man Peygambere dökmüşler.. ı Pireler : türüm, hele bir sabah olsun .. 
mıs .. Tabii kızda kurtulmuş. Padişah: - Ya Süleyman, demişler, adem oğul- - Sıçramak hem bizim şanımız hem Diyerek uykuya vardılar. 

lşte pndişnhım, bu hikaye ele gösteri- - Anlat bakalım.. ları neden bitleri kolay ve çabuk öldü- 1 de huyumuzdur. Ondnn vnz geçemeyiz. Sabah olunca padişah tekrar celladı 
}'or ki acuze kadınların ellerinden ve ka- Deyince kadın başladı anlatmağa : rürler de biz pireleri bura bura hel:ık Dediler. Siileymnn Peygamber de : ç:.ağırdı .. Bu sefer yirmi sekizinci vezir 
dın şerrinden dünyayı titreten ifritler bile PİRELERLE KÖSENL.~ HİK.A YESİ ederler. Biz bu işkenceden §İkfıyetçiyiz - Öyle ise insan oğulları da sizleri ileri çıktı .. 
elumıın çekiyorlar. Siz de buna göre ha-

1 

Bir gün Pireler bir araya toplanmış- ve istiyoruz ki insanlar bizi de bitler gi~ bura bura parmakları arasında öldür- - Şahım, dedi .. İnsanların ve hüküm-
reket edin. Kndın söziine uyarak alda- lar : bi öldürsünler.. 1 mekte devam ederler. darların tuimler ile samimiyet ve mu-
narak ciğerpare evladınız, biricik şehza- - Bu insan oğulları, demişler, bitleri Bunu duyan Süleyman Peygamber, Cevabını verdi .. Pirelerin heyeti su .. habbetindcn bUyük faydalar olur. Alim 
denize kıymayınız. buldukları yerde ve iki tırnakları arası- Meclisinde bulunanlara hitaben : 1 leymanın huzurundan çıkınca bıyıksız, insandan wrar gelmez .. Vezirlerin se-

Padişah. vezirinden bu hikayeyi din- na alarak bir fmda öldürüyorlnr da bizi - Sizler, dedi, pirelerin bu müracaat- ve sakalsız oğlandnn şiiphclencrck sor- nin hep okumuş insanlardır .. Onlar ne 
leyınee o sztin -k oğtonu öldürmekten ne diye parmaklan arasında bura bura lerine ne dersiniz?.. dular: söylerlerse doğrudur ve hep seni fena 

j ::s 

D Kr VN O E 1: 
••••••••••••••••• 
Yemek ve kürk manto 

YAZAN: Dr. G. A. 

Eskiden kürkler tersine., yani tüyleri 
içeriye doğnı, giyıldiği zamanlardn en 
mükellef ziyafetlerde bile kürkle sofra
ya otururlar. Hele kış mevsimine tesadüf 
eden düğünlerde bayanlann, kabuk gi
bi kadın ve güzel çiçekli ipekten kumaş
lardnn kaplanmış kürklerle yemeğe otur
maları düğün sofralarının güzelliğini art
tırırdı.. Kendiniz o zamana yetişmemiıı 
olsa bile Nasrettin hocanın bir zihafet 
sofrasında kürkünün ağırlığından dolayı 
itibar görmesi üzerine: 

- Ye kürküm, ye ••• 
Dediği hikayesini elbette işitmişsiniz

dir... Şimdiki kürk mantoların İçerileri
ne kaplanan ipekten kumaşlar dn pek 
ağır ve pek güzel şeyler olmakla beraber, 
kürk manto ae sofraya oturmak artık 

adet değildir. Olsa olsa, bir restoranda 
acele olarak bir öğle yemeği yenildiği 
vakit kürklü mantoyu çıkarmadan sof
raya oturmak mümkün olabilir. Fakat 
dinelerde kürklü mantoyu vestiyerde 
bırakarak sofraya dekolte oturmak dbet
te tercih olunur. 

Eski zaman bayanlannın kürk giydik- · 
leri zaman sofrada daha az yemek ye
dikleri hakkında hiç bir rivayet kalına
mışsa da, şimdiki bayan!ar sofraya otu
rurken kürk mantolannı çıkardıklan hal
de, kürk mantonun yemek iştalunı azalt
tığına çok dikkat edilmiştir. Yemek sof
rnlariyle kürk mantolaruı artık hiç müna
sebeti kalmadığı halde, otolannda yahut 
vizitalarında kürk manto giyen bayanla
nn iştihası azalması acaba nedendir. 

Tabii vücudun etrafı daha sıcak ol
masından. Nitekim yazın pek sıcak ha
valarda herkesin istahı azalır. Fakat vü
cudun etrafındaki sıcaklık derecesiyle 
İnsanın yemek iştahı neden değişsin? 

Bunu da yemek nizamı anlatırken, dün 
yazdığını on birinci maddedeki sözlerin 
bir kısmı izah eder. insanın vücudunun 
etrafındaki - fence tabirle - muhitin
deki sıcaklık 25 dereceden nşağı olunca 
uzuvların i lemesi için lüzumlu olan ka
lori saYlSl artar, sıcaklık 25 dereceden 
yukarı olunca da o sayı azalır. insanın 

iştahı ela - alışkanlıktan başka - vücu
duna lüzumlu olan kalori yerine koymak 
için istek demektir. Kürk manto insanın 
vücudunun etrafınd ki sıcaklığı 25 ten 
epeyce yukarı derecede tuttuğu için iştah 
azalır. 

Bir de insan sıcak kanlı olduğu iç.in 
vilcudunun içindeki sıcaklığı daima ayni 
derecede muhafaza etmek işi var. Bunun 
lüzumlu olan kalorilerin yarısı da muhitin 
sıcaklığına göre değiıir. Vücudun etra
fındaki sıcaklık ne kadar az olursa o ka
dar çok kalori kaybolur ve onlann yeri
ni dolduracak - yani vücudun sıcaklığı 
aynı derecede tutmak - için o kadar 
çok gıda almak ister. 

Mesela, bayan sofrada dekolte oturur• 
ken açık bulunan teninden daha fazla 
kalori çıkarır. Onları telafi etmek üzere 
iştahı artar. Hele sofrada yanında oturan 
erkek kulağına doğru eğilerek tuhaf tu

haf söz söyleyip de bayanın yüzü kıza• 
rırsa İştahı daha çoğalır, çünkü yüzün kı
zarması ten arasındaki incecik damarlann 
genişlemesi demektir, o damarlar geniş
leyince de vücuttan daha çok kalori kay
bolur. Bunu kızaran yüze sıcaklık bas
ması ela gösterir. 

Halbuki vücudun üzerinde kürk manto 
bulundukça insan vücudundan pek az 
kalori kaybeder. Vakıa, vücuttan sıcak
lık kaybolma.sına bir sebep de kanımızın 
damarlarımızın içerisinde dönmesidir. 
Kan döndükçe derinin arasına gelir, ora
da sıcaklığının bir kısmını kaybeder. ge
ri geldiği zaman kanın Slcaltlığı daha az 

olur ve sıcaklığı arttırmak üzere gıdalan 
yalc.aralc. yeniden kalori hasıl eder. Fakat 
kürk manto giyinen bayanın teni üzerin
de sıcaklık vücudunun içerisindeki sıcak
lığa pek yalcın olduğundnn kan döndükçe 
hareket kaybetmez. Ondan dolayı kürk 
manto giyenlerin kanı daima daha sıcak 
olur. 

Laboratuvar hekimlerinden bazıları 

kürk manto ile vücudun hareke tin
den ne kadarının tasarruf edilcbiJece
ğini hesap etmişler: insan bayağı, hafif 
elbise giyince, çıplak olduğu zaman kay
bettiği hararetten yüzde 30, 40 nispetin
de kar eder. Halbuki kürk manto giyince 
karı yüzde beş yüze çıkar yani kürk nuın
tolu bayan dekolte bayanın kaybettiği 
hararetin beşte birini lc.aybeder. Hem de 
bu hesap şimdiki kürk mantolann ilk 
sahipleri olan tavşanların dnire ine göre· 
dir. Ayı derisinden kürk manto yapılsay
dı onu giyeeclder en soğuk havalnrda bile 
hemen hiç kalori kaybetmezlerdi. 

Şu halde nazari hesap üzerine düşü
nülünce kürk mantoya verilen para, İş

tahın azalması üzerine, yemekten yapı
lacak tasarrufla ödenecek demektir. 
Onun için, mantonun taksitlerini ödiyen 
erkeklerin bunda.o dolayı pek de söy .. 
lenmiye hakları olmnz gibi gelir. Fakat 
evde pişirilen yemekleri herkesin iştahına 
göre kutu kutu ölçmek kabil olamıyaca-
ğına taksitleri ödiyenlere gene 

ruridir. 
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BiZANS SARAYININ İÇ YUZU 
Bütün dünyanın alaka ile takip ettiği davanın röportajı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Saray şimdi derin bir uyku içinde idi 
• 

Fakat gecenın 

saltanat muhiti 
karanlık ve sessizliği ile sarılı bu 
içinde büyük facialar hazırlanıyordu 

Başpapaz, Scbastiyano ve Hıristidi çı
kıp gittikten sonra imparator, imparato
riçe ve ... Başvekil yalnız kalmışlardı. 

İmparatoriçe, başvekile : 
- Babacığım ... Dedi, seni odana .. Da

ha doğrusu b .ı gece sana hasrettiğim 
odama götüreyim de rahat et.. Benim 
yatağımda bir gecelik misafirliğin beni 
olduğu kadar imparator hazretlerini de 
memnun edecek .. Fakat bu işte en fazla 
sevinecek olan benim .. 
İmparator sordu : 

- Neden Zoiçe? .. Neden :-;en daha 
fazla seviniyorsun? .. 

- Çünkü bu vesile ile epey zamandır 
mahrum kaldığım ve hasretini çektiğim 
odanıza girınekliğim nasip olacak .. 

İmparatoriçenin bu tariz.ini anlıyan 

Leon : 
- lfokkın var... Dedi.. Fakat artık 

ve bugiinden sonra biitün ihınallerimin 
acısını birden çıkaracağım .. Eğer muhte
rem pederin ve aziz haşvekilim arzu 
ederlerse senin odanda d~imi olarak ka
labilir ve sen de bu suretle daimi olarak 
henim odamda bulunmanın teminatını 

elde etmiş olursun.. Haydi güzel Zoi
çem ... Git, babanın istirahatını temin et 
\"e g<.'1.. Seni burada bekliyorum .. 

Zoiçe öne düştü ve başvekil de arka
sından takip ederek büyük salona açılan 
koridora daldılar ve ... kayboldular. 

İmparatorije, odasına geldiği :r.aınan 

etrafa bir göz gezdirdi.. 

horul horul uyuyorlardı . . ı kilin emrini ifa icin odanın ortasındaki * masaya yürüdü ... 
Bir aralık hafif bir çan sesi ile uya- 1 - İsterse~, dedi.. Si7,e gül şerbeti 

nan Ye başını kaldıran Marina gözlerini vereyim .. 
oğuşturdu.. İmparatoriçe hazretleri çok severler .. 

Bu hafif çan sesi. imparatoriçenin ya- Daima odalannda bulundururlar .. 
lağının baş ucundaki masanın üzerinde - Olur kızım .. Gül şerbeti ver, hele 
bulunan kiiçiik Ye gUmüş çandan gcli- bu şerbet giil gibi bir kızın .. Senin elin
yordu. den içi1irse muhakkak harareti daha 

Bu çanı şiiphesiz başvekil çalmışiı ve fazla keser ... 
bir şey istiyecekti.. ı Başvekilin göderinde giizel Marinaya 

Marina, üstUııü başını düzelttikten karşı ateşli ve ihtiraslı bir şule vardı. 
sonra odaya girdi. Bunu Marina da sezmişti_ Kim bilir 

- Kızım, dedi, sana zahmet ettim. Ak- belki de ba,.wekil su istemek için değil... 
şanı fazla içtiğimiz şaraptan ... ·eya yedi-, Kendisini istemek içn çağırmıştı .. 
ğimiz yemeklerden midir, nedir... Çok Bu ihtimal.. Erkek yüz.tine hasret Ma
harnretiın var .. Biraz... Bir yudumcuk rinanın genç vücudunda arzu yıldırım-
su vermeni istivccektim.. l ları dolastırdı .. 
Maıina, imp;ratoriçenin babası başvc- •• Bİl'MEDİ •• 

ttlmanya lsveçin demir 
madenlerine göz koymuş 
Nasyonal Çaytung lsveçlilerin yeni Alman
yayı anlıyamadıklarından şıkayet ediyor 

MOSKOVA - •Pra\·da• gazetesinde larla dolu bulunduğundan uzun uzadıya 
•Almanya ve İsveç• başlığı altında inli- hah ·edilmekte ve mektuba ezcümle şöy
şar eden Stokholın mektubunda, İs\•e- le devam olunmaktadır : 
çin zengin demir madenine hakim olmak İSVEÇIN DAHİLİ İŞLERİNE 

- Marina, dedi.. Çok sadık ve işküzar üzere yapılan 1618 - 1648 otuz sene mu- MÜDAHALE 
bir kız .. Zannederim ki bütün istiraha- harebesinden; mezkur muharebeden üç aller halde bunun içindir ki, Papen 
tinizi teınin edecek esbabı hazırlamıştır yüz sene bir zaman sonra Vestfalyada Alınan - İS\"CÇ cemiyetinde söylediği bir 
ve hattı ... Aziz pederim, benim çok sev- hüküm süı·en Ren - Ve:>lfal sanayi kral- nutkunda, ıbir çok sveçlilerin şimdiki 
dtlfm ve bu gece ziyafette misafirlerime ları kruplarla Tissenlerin İsveçin sana- Almanya hakkında yanlış fikirlerde bu

ikram ettiğim gül şerbetinden bile bu~ yiini de kendi kumandanları altına al- lundukları"ndan şikayet etmiştir. Onun 
rada \•ar .. Stz.e rahat uvkular temennı b 1 d ki d . K Heş ve b .. 1 · ı· 1·1 · y · Al • nuş u un u arın an, rup, u soı. erme, sveç ı erm • enı man-
ederim.. •Guthofnungshüte• k'1.ımpanyasının, İs- ya• hakkındaki bu fikirlerinin İsveçin 

Zoiçe, böyle söyliyerek babasını oda- veçin en mühim demir madeni tröstleri- dahili işler:ine vaki olan Faşist müdaha
sında bıraktı \•e ayni yoldan salona ge]- nin hisse senetlerinin yüzde 75 ini ken- lesinden ileri geldiği, cevabı verilmiştir. 
<li.. di ellerine geçirmiş olduklarından, mev-
Kafosı şarapla dumanlı imparator im- zuubahis Alınan müesseselerinin direk

paratoriçeyl burada ve sabırsızlıkla bek- törlerinin muhtelif İsveç trci~tlerinde 
liyordu.. ınlihim vaz.ifekr g(irdiiklerinden. Alınan 

Hemen elini beline doladı ve .. Yatak ve İsveç sanayi kralları arasındaki sıkı 
odasına doğru götürdü.. i.ş münasebetlerinden dolayı İsveçin bii-
• . . . . • . . • . yük burjua matbuatının Göbbelsin aide-

Bizans sarayı derin bir uykuya dal- olojik bitaraflık• şiarını büyük bir .ti-
mıştı . tiılik • le benimsediklerinden; hatta Al-

Pek az evvel saz ve şarkı sesleri ile man bankalariyle sık iş bağlariyle bağlı 
çınlıyan saray havası şimdi gecenin ka- bulunan İsveç Ticaret bankası naşiri 

İSVEÇE YAPILAN TAVSİYELER 
IIcring te kendisinin Essende çıkan 

ıNa::.yomıl Çaytung• ta, İsveçlilerin 
~Yeni Almanya• yı anlıyaınadıkların

dan şikayetti" bulunmakta, afü.;iincü iın

paratorluğunn dahili rejimini tenkide 
bir nihayet verilmesine davet ve küçük 
fsvcçin uKudrctli komşusu ile iyi ge
çinme çarelerini- araması lazım geldiği

ni ihtar etmektedir. 
ranlık ve sessizliğine bilrünmUştü. efkarı olan Konservatif •Sverıskodag- ·Aristokratlarla askeri erkan ve Al-

7-
• Reisin sesı yükseldi 

Kolet Triko .. Sizin hakkınızda hop
pa.. Gevezeu Yalancı bjr kadın 
diyorlar.. Doğru mu bunlar ? 

Milyon, paraları cebinde saklar ve onların 
yüzünü bile Vaydmana göstermezmiş. 

- Tanıdığım insanların en dürüstle
rindendirler. 

Mctr Planly, Mully'ye - Lczobre ile 
Fromerin katili kimdiı"? Vaydınan ol
mndığını biliyor musunuz? 

Şahit - Ben hiç, hiç bir ~ey bilmiyo
rum. 

Metr Ravat - Siz, Vaydmana Sen 
Klodda bir villü aramak için yardım et
mediniz mi? 
Şahıt - Hayır, hiç bir vakıt. 
Metr Zevaez - Bu celsenin iptida -

- Vulzl villAsını kiralamağı siz mi 
hatırladınız? diye sordu. 

Milyon - hep beraber düşündük. 
Jüri şefi - Üçilnüz de mi? 
Milyon - Hayır .. Vaydmanla ben .. 

ikimiz ... 
Jüri şefi- Burada bir cgüzcllik ens

titüsü> tesisini kim akıl etti?. 
Milyon _.... Vayclman .. 
Jüri §efi - Bu fikir, Vulzi villasının 

kiralanmasından çok evvel miydi? 
Milyon - Evet, onu biz daha hapis-

Sııçlular ı-e aııukatla rı mahkeme huzunmda 
sında, bir maznun ifşaatta bulunacağı- hanede iken diişünmüştük .. 
nı bildirın~tir. Bu adam da halen bura- Jüri şefi - Bunun için reklam yaptı-
dadır. Koletin isticvabını isterim .. 

Ko1et şahide - Sizin kır bıyıklarınız 
yok mu idi? 

M. Mully - Kır mı? Ben sarışın de
ğil miyim? 

Ko1et - Bıyıklarınızı boyayorsunuz! 
Kolet bundan başka bir şey söyleme

di. M. Mully çekildi ve Milyon'un istic
vabı başladı. 

Bu adam, Vaydmann nisbetle Adeta 
geveze idi. 

Reis - Ben sizi tanıyorum. Riyaset 
ettiğim on clördüncii ceza mahkemesin -
de muhakeme edildiniz. 

Milyon - Ne gibi şartlar altında ha
reket ettiğimi de çok ala gördünüz. An
nem intihar etmiş idi. 

Reis - Mahkum oldunuz. Breget 
mektebinden de bir diploma ile çıktmız. 
Mılyon - Bay reis, üç tane .. 
Döviz knçakçılığmın tek faili olduğu

ntı ve bu yüzden Almanyada mahkum ı 
olduğunu da kabul etti. 

nız mı? 

Milyon - Hayır . . 
Jilri §efi - Bu şirketteı Vay<lmanın 

rolü ne idi? 

Milyon - Yağlı bir müşteri.. elde et
mek_ 

Müddeiumumi Balmari ( Gö;;lüklii ) 
dı. 

Müddeiumumi Balmari sordu: 
- Vaydınan .. Vulzi villa~ını ne mak

satla kiraladınl7.? 
Bu suale karşı Vaydmanın cevap ver

mesinden önce Milyon atıldı: 
- Vaydman, dedi. ilk sorgusu yapıl

dığı zaman güzellik enstitüsünü itiraf 
ve kabul etmişti. Şimdi ise inkar ediyor. 

Mil~ onun avukatı Metr Zevaes reise 
hitaben: 

- LUtfe.n Jan Blana sarar mısınız. 
Vaydmanın biraz evvel iddia eylediğı 

gibi Alman hapishanesinde kendisine 
bir güzellik enstitüsünden bahsedilme -
mis midir? 

Jan Blan, kıpkırmızı bir halde aya -
ğa kalktı ve biraz cwe] kendi lehinde 
ve «namuslu adam> diye ifade veren 
Vaydmanın si.izlerini reddederek: 

- Bilakis, dedi. Hapishanede hep bu 
güzellık enstitüsi.i meselesinden bahS<' -
derlerdi. 

Melr Dölonye Vaydınana sordu: 
- Müddeiumuminin sorduğu sual 

ben de tekrarlıyorum. Vulzi vrnasını n, 
maksatla kiraladınız? 

Vaydman - Cevap veremem. 
Metr Döloney - Gayret ediniz. 
Vaydman - Milyon bana beş para bi-

le vennedi. Biitiin parasını o cebinde 
saklar. Kimseye ucunu bile göstermez. 
(Gülüşmeler). 

Milyon - (Vaydmana dönerek ve rei
se hitaben) eğer doğru söylemesi lizım
gelirse Vaydmanın kendisine yapmış ol
duğum cyiliklere karşı bana minnettar 

Bu sessizlik içinde Yengeç, yeraltı de- bladet• gazetesinin de •ideolojik bita
liğinde başpapazı, Sofi anne, yatağın al- raflık• taraftarı bulunduğundan; Al
tında Sebastiyanoyu göilerken Karbo- ınanyanın •ideolojik bitaraflıkn mesele
nopsina yatağında sinir ve sabırsızlık .si için İ::>veçe bir çok meşhur hatipler 
içinde o yandan bu yana dönüyor, im- ve hatta alelUde tarihçiler bile gönder
parator, imparatoriçe ile oynlliıyor, As_I ınekte olduğundan; İs\·eç faşistleri reisi 
pasya. başpapau.n emriyle Sebastiyano_I Lindholın ile •Nordisk Ungdom• te~ek
nun odasına soktuğu Sofi annenin oda-1 ki.ilünün başkanı Kle.ınentsonun kendi
dan çıkıp çıkmadığı endişesi içinde kff-1 ıerinin itimat ettikleri eşhasa gizli sir
ranıyor, Marina, ba:ivekilin misafiP' edil-1 kii ler göndcr<.'re.k harp e:snasında taına
dıği oda kapısında ve lJir sandalye üze-: miylc Alınan gizli teşkilatının emı:inde 
rinde uyuklıyarak nöbet bekliyor ... Se-

1 
bulunmalarını cınrettiklerinden;. Isveç 

hast.iyano, Hıristidi, başpapaz \'e başve- matbuatının Alınan casuslarının Isveçte
kil ise rahat döşeklerinde mışıl mışıl ve 1 ki tahripkar faaliyetleri hakkında ifşaat-

manya ile münascbatı bulunan büyük 
finansiyel ve sanayicilerden maada, İs
veç, emektarları ve bütün İsveç milleti 
Faşizmin hasmıdır. İsveç milleti demok
ratik hürriyetini reaksiyona karşı asır

larca yaptığı mücadele neticesinde elde 
etmiştir. Mlitccaviılerin keyfi için istik-
11\linden \"e kiiltüründen vaz geı;ınek ni
yetinde de değildir. Alınan fasiT.minin 

üÇONCO GON 
Mahkeme 13.30 da başladı. Moro Ciyaferi, Vaydmanı müdafaa cdıyor 

Heyeti hakime makamını işgal etti. 
Maznunlar ve avukatlar yerlerinde 

Metr Planty, bu mesele iizerindc olduğunu da burada söylemesi lfızımge-
Vaydmanın fikrini sordu. lir. 

idiler. 
Salon yine tıklım tıklım .. 

Vaydman, bir güzellik enstitüsü tesi- Metr Döloney - Milyon noden Vayd-
si hakkında Milyonla ne Alınanyada, ne manla ortak olmuştur? 
Fransada göriişmediğinl bildirdi ve: ' Milyon - Tabii istifadem için .. (Gü-Jiiri heyeti şefi, mahkeme reısıne, 

ına:ınunlara bazı sualler sormak istedi
ğini söyledi. 

- Biz, dedi. Bunu Blan'a laf olsun di- lüşmeler). 

DEMiR MASKE 
Büyük tarihi ve macera 
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yırtıcı pençelerini son zamanlarda var 
kuv\'etiyle tabii zenginliklerine uzattığı 
memleketler için - Avusturyanın istila
sı, Çek - Slovakyanın taksimi ve İspan
yadaki fa.şist tecavüzü kafi bir ihtardır.• 

Reis - Sorabilirsiniz.. dedi. Fakat 
hissiyatınızı asla izhar etmemek şartiy
lc ... 

Jüri şefi, maznunlardan cMilyon:> a 
hitaben: 

ye havadan söyledik .. Maksadımız on -
dan para koparmaktı. Çünkü Blan na -
muslu bir adamdı. Bu namuslu adam 
sözünü onu müdafaa için değil, hakikat 
olduğu için söyliyorum .. Çünkü o kanun
suz ve usulsuz yollara asla yanaşmnz -

- Sizin \'e benim hakkımdaki jtham- j kayalıklar arkasına saklanmış olan 1 bir kahkaha fırlatarak kendisini koltu-
lar sadece sadece Gniafonun iddiasında 1 adamlarımızın yaylım ateşleri aHında ğu üzerine attığını görseydi hlç te gö
kalmaktadır. Eğer o ortadan kalkacak kalacaklardır. Bu yolun iki 1arafı da 1 ründüğü kadar neşeli olmazdı .. 
olursa, biitün iddiaları da ortadan kalk- sarptır .. Adamlarımız ise usta nişancı- Gniafon onu büyük bir sabırsızlık 

mış olmaz mı?. dırlar ve tabii kendilerine evvelden ha- içinde beklemekte idL 
- Vallahi doğru... her verilmiş olacağı için ilk nişan ala- Anasının geldiğini ve odaya girdiğini 
- Şu halde Şövalye, bu mel'un mah- C'akları da Gniafon olacaktır. Başların- görünce, onun söz söylemesine meydan 

luku Fonteneblo ormanına yapacağı se- daki zabitlerin ölilmil karşısında idare- bırakmadan atıldı ve sordu. 
fer <.'Snasında ortadan kaldırmak gilç siz kalacak olan süvariler de dolu diz- - Ne oldu? .. Ne yaptınız .. Mm·affak 
bir şey midir? gin gelecekleri Apremon kayahklarında oldunuı mu? .. Emri alabildiniz mi?. 

- BilAkis ... Eğer \"aktiyle adamları- temizlenecekler ... Ve ... Tek bir kimse Genç kadın, Marki Dö Lu\•uvanın im-
lan bütün söileri duymağa muvaffak ol- - Evet... O bunlardan nazıra bahsetti. ınıı.ı haberdar edecek olursak ondan ko- bile sağ kalınıyacaktır. 1 zaladığı emimam<.'yi uzattı. 
dum .. Ah şövalye .. Bu alçak neler söy- Nazır da Gniafonu bir süvari bölüğünün ]ay bir şey yok.. - Mükemmel plan doğrusu Şövalye .. , - işte .. Dedi.. 
lemedi.. Neler anlatmadı.. başında Apremon boğazını kuşatmağa - Onlara haber vermekten bizi kim Artık emin oldwn .. ~ ... İlk kurulacak Gniafon kağıdı adeta kaparcasına al-

Madam Skarron, kendini iskemlenin j memur etti. menedebilir? Ormana gidecek olan sü- pusunun bulunduğu mevkiin adına ne dı .. Acele bir göz gezdirdi.. İğrenç sura-
üzerine bırakmış, bUyük bir heyecan ve - Böyle olduğu halde siz yine her şey vari bölüğü ancak alqam karanlığında diyorlar?.. tında vahşi bir sevincin izleri belirdi : 
teessilr içinde ağlamağa başlamıştı. mahvolmuş değildir diyorsunuz? yola çıkacak.. Şimdi ise sabah yeni ol- - Fran~ar geçidi.. Çok vahşt ohnak- - Nihayet ... Dedi .. Nihayet bu defa 
Heyecanı dindikten ve göz yaşları - Tekrar ediyorum şövalye .. Ben her mak üzere... Önümüzde dünya kadar la beraber çok güzel bir manzarası var.. hepsini yaka1adun! .. 

durduktan sonra şövalye Dö Loren ona: ne kadar böyle mel'un bir hilkat tecrü- vakit var.. Hatta ... Oraya kadar bana refakat et- Ve odadan fırlamak, çıkmak için ka-
-- Şu halde madam, dedi, Luvuva bi- besini dünyaya getirmek suretiyle bü- - Doğru.. Derhal oraya blr adaın ınenizi bile size teklif edebilirim. pıya doğru koştu .. 

zinı büttin planımızı biliyor .. Bütiin es- yük bir feliketc sebep oluyorsam da. Yi- yollıyayım.. - İnşaallah ve ... Başka bir uman ~ Madam Skarron. yolunu kesti : 
rarımııı ve hattA barındığımız yere va- ne onun yüzümlen başımıza gelebilecek - Niçin kendiniz gitmiyorsunuz?. valye ... Şimdi size bafhlığımın ve sada- - Biraz sabret.. Dedi.. Kapıdan dı-
rıncaya kadar her şeyi öğrenmiştir. Ve belaları vaktin 'e haber almak suretiyle Böyle mühim ve vahim işlerde insan katimin nişanesini vereyim.. şarı çıkar çıkmaz derhal yakayı ele ve-
nercde .ise hepimiz yakalanmak, tevkif önlemeğe çalışıyorum .. Ve yine bu ıie- kendi işini kendi görürse daha emin ha- Madam Skarron, böyle söyledikten receksin .. Çünkfi Şövalye Dö Loren se-
edilmek tehlikesi kar§ıSı.ndayız. Hakkı- bepledir ki bizi, hepimizi tehdit eden teh- reket etmiş olur.. sonra izvebazane bir hareketle Şövalye nin burada olduğunu biliyor. 
nız varmış madam .. Ölilm etrafun.wia ve likeyi tam zamanında öğrendim ve i~e - Bu da doğru ... Hemen bu sabah Dö Lorenin başını elleri ile tuttu ve...... - Biliyor mu?.. Nereden biliyor? ... 
pek yakınımızda dolaşıyor.. gelip size haber verdim .. Buna karp si-1 ormana gideceiim ve Gniafonun süvari Yanaklarından öptü.. Sonra alellcele Nasıl öğrenmiş? .. Bunu ona kim haber 

- Fakat her şey daha mahvolmUf de- ze tedbir almanız imkinını verdim.. bölilğUnden tek bir ld§i bile kurtulamı- kapıdan çıkarak kendi odasına... Orada vermiş? 
ğildir şövalye.. - Haldwm var madam .. Gniafonun yacakttr .. Buna emin olunuz. kendisini bekliyen Gniafona mülAki ol- - Ben! .. Şövalyeye sade senin bura-

- Nasıl 7 •• Gniafon her ,eyi Lu,,'Uva- hareketlerinden siz aslA ınesul değilsi- - Pek inanamıyorum.. mağa gitti. daki mevcudiyetini deöl, bu akşam Fon-
:r• söylemiş ve bizim isimlerimizi ver- niz .. Fakat bu tehlikeli çılnn•ıdan nasıl - Tasa\-vur edin .. Krahn süvarileri, Eğer Madam Skarron, odadan çıktık- teneblo ormanına yapacağın baskım da 
iniştir. Kurtuluş çaresi nerede? k.urtulacaiuwzı bir türlü bilmiyorum. Fonteneblo ormanına dahil olur olmaz, tan sonra Şövalye Dö Lorenin büyük haber verdim.. 

Reis, Vaydmana soruyor: 
- Yemeklerinizi nerede yerdiniz? 
Vaydman - Pardon .. sualinizi kavlı-

yamadım .. 
Reis - Milyon, Kolet Triko ve siz, 

üçüniiz beraber yemek yerdiniz. Hangi 
lokantaya gittiğiniz.i soruyorum. 

Vaydman - Mukannen bir yerimiz 
yoktu. Canımız nerede isterse orada yer

KOLI!."T TRiKONUN tSTtCV ABI 
dik. 

Ilk sorgular bir ~eyrek kadar sürdü. 

Reis - Sizin hakkınızda bize çok fe. 
na şeyler söylendi.. Fakat ben söylenen 
sözlerden ıiyade sizin kendi sfüJerinize 
ehemmiyet vereceğim. Sizin için havai 
meşrep, hoppa, geveze ve yalancı dedi
ler .. 

(Gülüşmeler). 

Reis - Si7. Vaydmanı Jan dö Kove
ııin imzasını taklide çalışırken gördil -
nüz mü? 

Kolet - Hayır .. 
Reıis - Vaydınan size çeklerin Fasa 

giden genç bir kadına ait olduğunu söy
ledi mi? 

Kolet - Hayır .. 
Reis - ilk ifadelerinizde hissi kablel

vukudan ve bazı endişelerden bahset· 
mişsiniz .. 

Kolet - Evet... Çünkü Vaydman, 
elektrik saatine uydurduğu bir vasıta 
ile cereyan çalıl•ordu. 

Reis - Korkunuz yalnız bundan mı 
ibaretti? 

Kolet - Evet.. 
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Kara Yazısı Cümhuriyetin gümrük 
politikasına bir bakış 

Havva 
Kızları Bay an "Servet,, in acıklı hayatı Cümhuriyet hükümetinin sakit İmpara

torluk müddevvenatı içinde bulunduğu 
gümrük tarifesi Oımanh Mebuaan Mecli
since kabul edi1miı olan 1O/Mart/1332 YAZAN: 

1 tarihli ve (gümrüklerce sıkleti ef)'a üze
rinden resim ahnmaaı hakkındaki tarife} 

Muhlia beyin İf elbiauinin ce. adını taııyan tarife idi. 

Üç 
43-

Yıldız 

Müddeiumumi zile batı. 
içeri giren polia memuruna: 
- Komiaeri çağaınız .. 
Dedi. Komi.er geldi. 
-Ne yaptınız? 
- Emriniz ila edildi elendim. 
- Alci .• MahalıluJı Hikmeti de 

aabaha kadar yalıalamalıaınız. 
Şimdi beraber gelin, Mahlia beyin 
eoine gideceğiz .. Oradaki vaziye
ti de teabit edeceğiz. Servet ha • 
nan da lıendiaine ait efyaları ala
Hlı ve... hakimin vereceği karara 
kadar da tevlıilhanede miaalir 
alacalı .. 

itirazın, müdafaanın artılı ye
ri yolıta. Kanan ne iae hükmü yü
riiyecelıti. Halıları da vardı. Ben 
o ônda bir ikametgah göaterecelı 
IHDİyette deiildim. Cinayetin ye
•ône fahidi de ben oldrıium için 
elbette iri beni baf ı bof bıraka • 
ınazlardı. 

Karakoldan çıkarken müddei. 
amami poliılere: 

- Nezarethanedelıiler belde • 
sinler .. ben fimdi geleceğim .• 

Dedi. Bir otomobile atladılı. 
Apartımanı ben tarif ettim. Kapı
yı ihtivar Ram hizmetçi açtı. 

O, Mahlia beyin geldiğini zan. 
netmifti. 

Cinayeti anlayınca dövünmeğe 
bafladı. 

Bırakıp gittiğimiz içlıi maaaaı 
olduğu gibi duruyordu. Müddeiu
mumi burada da bana bazı mai
ler aordu. E,yalarımı toplarlıen 
kendimi tutamadım oe karyola -
nın üzerine yüz koyun kapanarak 

binde bulduğumuz yüz elli lirayı Mal\im olduğu üzere O.mania hükü
da almanıza müıaade ediyorum. metinin l 3/EyJUl/1335 tarihinde meri
Barda, üarinde çıkan para zap- yetini bili müddet kaydile temdit etmiı 
ğim.. olduğu bu tarife bu hükilmetin ak'Clettiği 

Genç müddeiumuminin eUeri • mütarekeyi müteakip ve galip devlet-
ne ıarıldım.. lerin ıtanbulu ifgal etmeleri üzerine yap· 

Bu, ne eyi inMmdır. Genç alda- tığı tazyikile 11/EylQJ/133 7 tarihli bq
iu halde benimle menlaatıi~ •• lıo- ka bir kararname ile meriyetten büsbU
napyordu. Ah.. inıanlar hep.. tün kaldınlJIUfbr. 
laep onun gibi ol.alardı.. Yeni Türkiye hükümeti bu tarife mu-

Ram hi:zmetfiyi de yolladılar. cibince alınmakta olan ithallt realmlerini 
Apartımanın lıapuını mahl&le- 28/Temmuz/1336 tarihli kanunla mnu-

diler. miyetle bet mialine çıkardıktan sonra 

Miiddeiamami lıomi.ere: 7/Mayu/1337 tarihli kanunla da bazı 
- Hanımı, dedi. Tevlıilhane. maddelerin Türlı:iyeye ithal ec:lilmeal men 

ye lıadar az Bötiiriin. MiJdiire ve bazı maddelerin haddi resimlerini 15 
onan saçla olmadıiını, laluıt ihti- mialine çıkardı. Billhare yani 1339 eene
yat tedbiri olarak meolıal tatrıl • sinde ith&l memnuniyetlerinin hazıamı 
duğunu aöyleyin.. Eier yarın ref ederek bunlann ve haddt remnlerl 
öbür gün bir ilıamet veya lıelalet 1 S ınlaline çıkanlm11 olan diğer bazi 
gÖderebilirM lıendmni aerbat maddelerin haddt reaimleri aaJ tarifede
bırakuu. ki miktara nazaran 15 ınlali olarak tea-

Ayrılırlıen ellaine ıarddım. bit Ye Türlı:iyeden çıkanlacak eaa Ye 
T 8,_IJıiir ettim. maddelerden Türk sUmrilk tarifelerinde 

B • _.__tın olar ~-.ı• muayyen olan miktarlardan fazla resim - ır •uon ı.z aa.. uecıı. 
Bana miiracaal edebilirainis. K.a- ala~ devletlerin TUrkiyeye gönderecek-
prnm önünde beldiyen otomobile lerı ef)'anın gUmrük reaimlerlnl ult tari
binerelı lıaralıola döndii. Bis de femizdelı:J miktarm 20 mialfne kadar ÇI• 

lıomi.erle birlilıte ıolıaiın bafm~ k_an_ııak aal&biyetlni • ı S /Niaan/ 1 ~ 39 ta
lıaJar yayan weldilı oe oraJa ba- rihlı kanunun eeJdzind madde8ile icra 
lanan talıai Utaayonanclalıi oto • vekilleri heyetine vermek ametile ilk 
mobiUerden birine yalıl'lflılı. Ko- defa olarak tarife tatbilr.abnda mUkabe
miıer, direhiyon batında ayaldı- le biJmleiJ uauJünü ihdaa etmit oJdu. 
yan fOlörii uyandırdı. Lozan muahedesinin akdinde ull ta-

- Çabuk .. tevlıillaaneye.. rifenin bazı maddeleri bet bazı madde-
Emrİnİ oerdi.. leri de 1 2 misli olarak tazyit ediJmiı bu-

•• BİTMEDİ •• lunuyordu. Lozan muahedesini imzalı-
yan devletler yeni Türk hükümetinin tat

ve hınçlurarak leryada baıladım. M 
- Mulalia bey .. Muhlia bey .. be- acar hazırlığı 

bik etmekte olduğu tarifeyi tamamen ka
bul ettiler, hükümet de bazı maddelere 
münhasır olmak üzere bet ile on iki ara-
11nda 3 üncü merhale olarak dokuz mis
li tatbike muvaffak etti. Bu muvaffakat 
da yalnız akit devletlere mahsus ve beı 
seneye münhasır idi. Bu bq senenin hi
tamından evvel cümhuriyet hükümeti ye• 
ni tarifenin izhanna batladı. Bu tarife 

ni bırakıp ta nereye gittin.. Ben 
fimdi •.. ne olacağım •. 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SA.HİF'EDE -

Middeiamami de lıomiaer de kulmamı§tır. Bunun aebebi her halde 
pir miiteeair görünüyorlarclr. resmt makamlann tuurlu bir surette bir 

Beni taelliye çalıftılar. teravüz hazırladıklan lnb'baını vermek-
Miiddeiamami: ten tevakkJ etmeie çalıpnalan oı.. ge-
- Size 1İİ%1ımla olan ,eyleri rektir. 

alına.. 

Demifti. Ne alacaktım. Burada Bükreı 21 (A.A) - Salahiyettar 
neyim IHITN hepsini Mahliı bey mahreller Havaa muhabirine Macarlatan 
yapm.,tı. 

Onun yanına gelirlıen arlıamcla 
olan bama entari, pamalıla man
to ve el çantam dolapta darayor
da. Middeiamamiye: 

- Bey.lendi, dedim, ben bura
ya İfte banlarla geldim. Yalnız 
hnlan almağa hakkım oar •• lJte
lıiler hep •• hep Mahliı beyindir. 
Onları almaia halılıım yalı •• 

Benim ba tolı gözlülüğüm müd
ıleiamamiyi daha /azla müteeair 
etti. 

- Servet hanım, dedi. Siz ha
lıilıaten lena bir kadın cleğilmi,ai
niz. F alıat tali aizi lıötü yola dü
Jiirmü,. lnıaallah bundan aonra 
ol.un bahtınızdan ağlamauınız. 
Buradan kadın e,yaıı olarak ne 
varaa alabilirainiz. Onları almalı 
.uin hakkınızdır. Bu hakkı aize 
bu kadar zaman Muhlia beyle be
raber bulunmanız vermİffİr. Hat
ta, vazilemb haricinde olmaltla 
beraber ve •rrl aize aculıjun ifin 

tarafından alman ukert tedbirler karıı
undaki ıürprizleri bildirmektedir. Filha· 
lı:ika Romanya tehditklr mahiyette tef
ıir edilebilecek her türlü jestten tevakki 
eylemittir. Hudutta bulunan kıtalann 
takviyesi ve teknisyenlerin silah albna 
çaiınlmuı entemuyonal genginlikten 
ve Romanya hududuna bir kaç mil mesa
fede muharebeler vukua gelmekte bu
lunmaaı keyfiyetinden dolayıdır. Ve bu 
bakımdan haklıdır. 

Ayni mahfellerin ilave ettiğine göre 
Romanya kendiıine verilen arazi k11ım• 
}arını almak üzere Karpatlar Ukranya-
11na girmekten imtina suretiyle de sulh
perver niyetlerini İspat eylemiş bulun· 
maktadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Yılda bir lira verip Çocuk Esirge- ! 
• k • : me Kurumuna OYE olunanız yo - : 
: sul, bakıma muhtaç, kimsesiz yav- : 
• • ! ruyu kurtarmıt olursunuz. : 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tarihin Gizli Cemiyetleri 

Engizisyon Esrarı 
Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilatı 

Tefrika: 47 Nakleden : Fı Ş. B. 
Bu davette hazır bulunmadı. bile utandıracak edepsizlikler yapmak
Savedra cidden yorgundu. ömründe tan hiç bir zaman geri kalmamışlardır! 

vücudunun ve ruhunun bu kadar yor- VakıA, Taleranın alqa.m ziyafetinde 
gun olduğunu görmemi§ti. Biraz yemek kadın veya oğlan zevkleri olınaı::ı!J. fa. 
yedikten soma, hemen uyumağa hazır- kat ispanyanın en meşhur ve en esk.l ta
landı. Bir çok mühim meseleleri, hattA rapları burada dereler gibi akıtılml§tır. 
firar plinını bile yarına bıraktı. FitnekAr baş engizitörün maksadı, ar-

Savedra uyurken düşmanları beri ta- kadaşlarını klfi derecede sarhoş etmek 
raftan onu göz hapsinde bulunduruyor- ve bu sayede bazı emellerine malik ol-
Jar ve... çalışıyorJardı! mak idi. 

MaIQm olduğu üzere, orta çağların ru- Muhterem papaslann kili derecede 

projesi Büyük MiJlet Meclisi azuından ve 
Maliye, lktısat ve Sahhat Vekiletlerinden 
memur edilen zevattan mUrekkep bir ko
mi.yon tarafından hazırlanmJ§br. Ko
misyon tarife liateaini ve onda yazılı re
sim hadlerini reemi dairelere mensup ve 
gayri mensup mütahauıaların mütalaa
lannı da alarak tertip etmiş ve mesaisini 
28/Kinunevvel/ 1928 tarihinde ikmil 
etmiıtir. 

1/Ki.nuniaani/1929 tarihinde Büyük 
Millet Meclisinde arzedilen liyiha tarife 
muhtelit encümeni ile bütçe encüme
ninde tetkik ve daha bazı ihtiyaçlar göz
önüne alınarak tadil edildikten aonra 
umumt heyetin 1/Haziran/1929 tarihli 
müzakeresinde hazır bulunan 194 mebu
sun iıtirakiyle kabul edildi ve 1 /Tem
muz/ 1929 tarihli resmt gazete ile neşir 
ve ilan edilerek bu tarihten 3 ay sonra 
meriyete girdi. 

Bu tarife Osmanlı hükümetinin teessü
aündenberi geçen gümrük tarihinde rnem· 
leketin iktısadi inkişafı gözönünde bu· 
lundurulmak auretile ve tam serbesti ile 
tanzim edilmiı olan ilk gümriik tarifesi· 
dir. Bundan Türk.iyede tesisine ve faide 
olan aanayün mamulleri himaye edilmit-

tör? 
- Ihtiyar balıkçının ithamı halktan 

birisi aleyhine olsa idi, hepimiz de onun 
göğsünü açmuını tstiyecektilc, detU mi? 

Davetlilerden birisi: 
- Evet, evet, dedi. 
- ÇUnkU, ihtiyar kayıkçı, yumnığu-

nun izi her halde katilin göğsünde dur
maktadır, dedi, deiil mi?. 

- Evet, evet! 
Bu defa evet diyenlerin sayısı çoğal

mlf idi. 
- Eğer ben monsenyör Savedranm 

yerinde olsaydım hemen göğsümü açar 
ve hiç bir iz olmadığını gösterirdim. Si· 
zin de yapacağınız ancak budur, değil . ., 
mı. 

- Evet, evet! 
- Eğer düşmanımız monsenyör Sa-

vedra böyle hareket etmiş olsaydı, orta
da hiç bir zan ve şüphe kalmazdı de -
ğil mi?. 

tir. Yeni tarife bu himayekirlık vasfile 
yurt içinde müesses bazı sanayiin inkişa
fına hayli yardım ettiği gibi bazı sanayiin 
de yeniden tee!llÜSÜne hizmet etmiştir. 

Evvelce tam mamul halinde memlekete 
aokulan bazı maddelerin yarı mamul ha-

(Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 
66-

linde gelerek burada tamamlanmaları ve Zira, baait ve sakin bir tabiatin üze-jeti daha mükemmel, daha beali ve daha 
bu aafhaya ait ioçiliğin temin ettiği faide- rinde heyecan menbalan gayet mahdut lezzetli: kadın eti, hemen umumiyetle 
)erin memleket içinde kalması bu tarife- olan bu insanların yalnız bu ziyafetlerin- diıi hayvanların etleri gibi kötü ve lez-
den eonra bqlamııtır. dedir ki dini heyecan ve bilhusa hisaiyat zetaizdir. 

Yeni tarife: ta karıımaktadır. Esas itibarile zaten vu- Diğer taraftan kadında erkeğin gıpte 
1 - a) ileride memleketin dahili ih- rularak ölmüı olan bir insanı yedikleri edeceği hiç bir meziyet bulunmadığı için 

tlyaçlarını temine kafi olacak derecede için Melanezyalıların bu adetini son de- Melanezyanın kadın eti yemeıinde bir 
lnJU,.f istidadı gösteren toprak ve sanat rece vahıiyane bulmamalıdır. Vakıa in- mana olamaz. 
mahailllerinin, san, insanı nazarında mukaddes olduğu 

b) Dahili ihtiyaçlan kaqılamakta ve için onu yemek nefret uyandıracak bir lı:endiıine kadınlık geçmesine razı olm1-
fakat haricin rekabeti dolayıaiyle inkitaf harekettir. Buna hiç fiiphe yok. yacaiı için kadın eti yiyemez. Melanez-
dereceaini kaybedebilmek imkanı göıte- Ancak bunun caniyane bir hareket yada insan eti yemek adetlerinde en sa· 

Hiç bir Melanezyalı erkek, kadından 

nn toprak ve aanat mahsüllerinin, olduğu iddia olunamaz. Zira, aöylediiim ribi ise eaaaen kadmlann bu nefis zİya· 
c) ihtiyacı temin ettikten bqka ihra- gibi, yenilen insan esasen ölmilf, harp fetten umumiyetle ve tabu ile memnun 

c:ak yapmaia da müsait bulunan toprak anasında öldürülmüt bir insandır. J 1 d ı oma an ır .•• 
Ye aanat mahaüllerinin, Sırf yemek için öldürülmüı bir insan 

c) Memleket içinde yetiten iptidai değildir. 
maddeleri yan mam61 veya mamOI bir Bu cihet düıünülüne Melanezyalılann 
hale koyaralt ihracatta bulundurulacak bu hareketini hunharca ve vahtice bul
olan aanayifn himaye edilmesi. mak bilmem ne dereceye kadar caiz 

Melanezyada yalnız kadınlardır ki i~ 
aan eti yemezler 1 

Bu heyecanlı ziyafetten kadınlara yal 
mz bir hak bırakılJIUftır. 

O da, inaan kızartılırken ..tkuduiia .., 2 - a) Memlekette mümuili bulun- olur} 
nuyan ve fakat zirat ve a1nat iatibaallbn Her halde, son derece sade bir hayat nlmıt olan hindiatan oevlzi yapraklanna 
tezyldine hizmet edebilecek olan ipti· içinde yaflYan Melanezya inanları için yalamak 1... KadınlaT ancak İnaan keb~ 
dat maddelere llat ve edevat ve hayvan- aadet duyguaunu duymak. yqamak lez- bmın yağını iyice içmif olan bu yaprak 
lar. zetini hiaaetmek ihtiyacı her insan gibi ları yalayabilirler 1 Fakat bu aiyah Havva 

b) Mehaulatın naklinCle kullanılan va- en baıta gelen bir ihtiyaç değil midir} kızlarının bu yaprakları yalayıılarındald 
atalara yanyacak ve bu auretle bunların Zavallı Melanezya inaanlan bu ihti- lezzet ve iıtihyı görüp de İnsanın hay 
mahiyet fiatlannı dütiirecek olan madde yaçlarını ancak ölmüt inaanlan pifirip ye- rette kalmamaaı kabil değildir. 
ve Aletler, mek suretile temin edebiliyorlana bunun 

c) Memleketin müdafallllna yanya- ilk nazarda zannedildiği gibi urf hayvani 
calıc olan madde ve hayvanlar, bir ihtiyaçtan değil, bilakis tamamile 

ç} içeride yetioen benzerlerini meıru insani bir ihtiyaçtan ileri geldiği anlapl

kazanç vasıta derecesine indirecek mem- maz mı} 
lelı:etin imilini tesri ve teshi)e hadim in- Bu zavaJlı insanlar da, hayab güzellet-
pat malzemesi, tirmek için şiddetli saadet duygusu duya-

•• BirHEDI -
-

Faşist konseyinin 
kararı 

Haklannda müsaadekar davranılma11: bilmek için gene kendilerini, fakat esasen - BAŞT ARAF1 l INCt SAYFADA 
3 - a) içeri ve benzerleri olmayıp ta öldürülmüı olan ve kinleri bulunan insan-

memleketin zirai iatihsalatına hizmet ları yemekten başka bir şey bulamamıı- Ciornale Ditalia Lord Halifaksın dün 
edecek mevat ve aletler ve hayvanların, lardır. Ben bu suretle Melanezyalılan Lordlar kamarasında söylediği nutkun 

b) Memleketin 11hhatine hizmet eden müdafaa etmek niyetinde değilim. Bu· açıkça Almanya aleyhinde olduğunu ya 

ve memlekette benzerleri olmıyan me· 
vat ve iletlerin, 

c) Memleketin irfan ve İçtimai sevi
yesinin yükselmesine yarayacak levazım 
ve kitapların resim ile mükellef tutulma-
masını, 

.f - a) Topraklarımız mahsülitının 
nefasetini bozacak taititata yarıyan mad
delerin, 

b) Mevcut sanatların inkırazına sebep 
olacak nesnelerin, 

c} Memleketin iktısadiyatına fena te
sir yapacak lüks gayelerini i.tihdaf edi
yordu. 

Bu prensiplere göre tertip edilmit olan 
tarife ayni prensipleri daha genif zaviye
de 1ıözönünde bulundurmak auretiJe ih
zar edilmiı bulunan 2255 numaralı ka
nunla milli ihtiyaçlara bir derece daha 
tetabuk ettirildikten sonra her gün ken
dini gösteren acil ihtiyalçar karıwnda da 
resim hadleri üzerinde tenziller ve tez
yitler yapılmak suretile tekamül ettiril

mekte bulunmuttur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

2294 numaralı kanunla hükümete verdiği 
salahiyet idil ihtiyaçlar ve iktısadi ıe· 

bepler kar111ında tarife haddi resimlerini 
hemen ihtiyaca tetabuk ettirmeğe müsait 
bulunmaktadır. 

1O/Mart/1332 tarihli tarife kanunu
nun meriyetten kalktığı 30/Eylul/ 1929 
tarihinden geriye doğru yirmi ay içinde 
alman resim vasati niabeti yani muahe
hedelerle bağlı olduğumuz, olmadığımız 

- SONU 7 tNct SAHİFEDE -

raya sizin kralınız tarafından davet edil
diın. Bu davetin sebebi de, monsenyör 
Savedranın hakikaten bir baş engizitör 
olup olmadığını tayin ve tesbit içindir. 
Ben timdi size, vicdmillnm biltün saf
lıiiyle diyorum ki; ruhlarımızda yuka
rıda nazarı dikkatinize arzettijim şekil
de bir şüphe kalmamalıdır. Bu tek nok-

ralarda bol bol insan yenilmesine müsaa
de olunmasını veya bu menfur adete biz 
Avrupalılann müsamaha etmemizi talep 
etmiyorum. Fakat yamyamlık hadisesi
nin Melanezya adalannı dolduran bütün 
bir İnsan lditleıi için ruht mahiyetini an
latmak istiyorum. 

Bir de bütün dilnyada umumi olan ga
yet yanlıt bir fikri düzeltmek istiyorum. 
Zira insan eti yemenin sırf hayvani bir 
vahoetten ileri geldiği hakkındaki kanaat 
umumidir. Halbuki, izah etmeie ça}Jt
tığım gibi, inaan eti yemek Melanezyada 
katiyen hayvani bir mahiyette değil, bila
kis insanın yüzünde en çok, belki yegane 
muhtaç olduğu saadet duygusunu vermek 
için icat edilebilmit biricik içtimai bir 
oyun, binaenaleyh tamamile insani bir 
ihtiyaçtan ileri 1ıelmektedir. 

Yani. demek isterim ki, bu insanlara 
yeni dinlerin heyecanları veya yeni ha
yat tarzları gibi saadet duygulannı on
lara verebilicek bafka aalıalar açılırsa bu 
adet buralarda esasen kendiliğinden terk
olunacaktır. 

Ben Melanezyada yalnız erkek insan 
yenildiğini biliyorum. Kadıın eti yenil
diğini görmedim ve İşitmedim de.. Esa
sen, gayet garip olan diğer bir nokta var: 

ilk nazarda insanda kadın etinin daha 
lezzetli yenebileceği zannı hasıl olur. Zi
ra ne de olsa kadın eti daha yumuşak, 
daha az örselenmiş ve daha az serttir. 
Halbuki bu, hislerimizin bir galatından 
bqka bir feY değildir. Zira, tıpkı, diğer 
kesim hayvanları gibi insanda da erkek 

monsenyör Savedrayı ziyaret edelim ve 
soralım! 

Davetliler hayret ve korku içinde bir
birlerine baktılar. 

Talera sözüne devam ederek: 
- Merak ve endişeye lüzum yoktur, 

Savedraya icap eden sual ve teklifleri 
ben ileri süreceğim. Isa ve Allah namı-

ta, monsenyör Savedranın hakild ruha- na bu vazifeyi yapmak bize borçtur. 
ntler nezdinde lekeli kalmasına kafidir. Sizden de böyle bir vazifeden geri kal-
Bunun için, biz, monsenyör Savedranın 
göğsünü görmek mecburiyetinde mi -
yiz, değil miyiz? 

Davetliler, Wi derecede sarhoş ol
makla beraber Ispanyol papasın tuzağı
na düştüklerini hemen anladılar ve ne
diyeceklerini şaşırarak susmağa mecbur 
kaldılar! 

Fakat Talera, vurduğu darbenin ser
semliğini büsbütün artırmak için sert 
ve Amirane bir sesle: 

- Benim fikrime i§tirlk ediyor musu-

mamanızı ve nıhunuza azap vermeme
nizi bilhassa rica ederim, dedi. 

Davetliler bu sözlere rağmen yerle -
rinden kalkmadılar, fakat Talera bu te
reddüdü görmemiş gibi kapıya doğru 
yürüdü. 

Yapacak başka bir şey kalmadığını 

gören papaslar da Talerayı takip etti -
ler. Savedranın dairesine vardıkları va
kıt Talera arkadaşlarına mümkiln ol -
duğu kadar gürültü yapmamalarını tav -
siye etti, ve: 

zıyor. 

Tevere gazetesi de Fransa ve İngiltere 
nin hesapları emniyeti suiiaum11llerle çok 
kabarmıt olduğunu ve binaenaleyh bun 
ların ahlik vaızlarında bulunamıyacak __ 
larını tebarüz ettiriyor. 

Roma 22 (A.A) - Fqizm büyük 
konseyinin toplant11ı hakkında nqredilen 
tebliğe göre Konseyin bu toplant11ında 
qağıdaki karar suretini kabul etmittir. 

Faıizm büyük konseyi demokrasilerin 
bolşevizm ile birlik olarak sulh değil fa· 
kat harp getirecek bir tek cephe teıkil 

etmeleri tehdidi kar,ısında orta Avrupa
da olan bitenlerin mebdeini Versay mu· 
ahedesinin te,kil ettiğini bildirir ve bil
ahara bu dakikada Roma - Berlin mih
veri politikuına tam olarak iltihakını ye
niden teyid eyler. 

Resmi tebliğ, F qizm büyük konseyi· 
nin celsesini de ıu suretle anlatıyor: 

Düçe celee açılır açılmaz faıizmin yir
minci yıl dönümü arifesinde konseyin 
olan arkadaılara minnettarlığını ve Ro-

mada toplanarak faşizmin inanmak ve 
itaat etmek vecizesini teyid edecek olan 
arkadaşlara selamını bildiren bir karar 
sureti okumuı ve şiddetle alkışlanmı§tır. 

Düçe müteakıben son hadiseleri de 
mevzuu bahseylemiş ve konsey Ciano, 
Balbo, Dö Bono, Dö Vecehi, Crandi,Fa
rinacci, Bottai ve Staraceyi de dinledik
ten sonra mihvere sadakatini bildiren 
karar suretini tasvip eylemiıtir. 

girelim. Halılar ayak seserimizi boğa. 
caktır. Eğer monsenyör Savedra uyu • 
makta ise, ben yav8§Çacık gölsünü aça· 
rım, yumruk izi olup olmadığını göril
rüz! dedi. 

Talera, aklına gelen her şeyi yapmak 
lstiyen ve hemen yapan bir adamdı. 

Elindeki harikulAde salahiyet ona bu ce
sareti veriyordu. Fakat diğer papaslar 
bu kadar ileri gitmekten korktular. Mu
halefete de cesaret edemediklerinden, 
hAdiselere göre hareket için şöyle bir 
kenarda durdular. 

Talera, bir tilki gibi ayaklarının ucu
na basarak, Savedranın uyumakta oldu
ğu karyolanın başına kadar yürüdil. Ve 
uyuyan adamın gömleğinin yakasını 

çekti ve yırttı. Fakat sarsıntıyı hisseden 
Savedra, hemen yatağından fırladı. Is
panyol baş engizitörünün gırtlağına sa
nlarak: 

hanlleri saraylar ve asilzadeler arasın- sarhoş olduklanna hilküm ettiği zaman, 
daki muaşeret usulJerine, etikete o ka- Talera: 

Davetlilerden birisi: nuz? Soruyorum, size! - Monsenyör belki uyumU§lardır! de
di. 

- canı herif! .. sen kimsin? diye ba
tırdı. 

dar ehemmiyet vermezlerdi. Zamanın - Muhterem ve mukaddes zevat! de
milverrihleri, papasların hususi &lemle- di. Bugilnilmüz cidden güzel geçti. Vic
rinden, ziyafelterinden ve buralardaki danlanmıza göre bir hilldlm verebildik! 
yllz kızartıcı rezaletlerinden bahsetmiş- Papaalar hep bir ağızdan: 
Jeıdir. Din ve imanın muhafazası için, - Evet, diye Talerayı tasdik ettiler. 
sadece Allah nam ve hesabına çalıftık- - Maamafih, ben bir nokta üzerinde 
laruu iddia eden papular, borjiyalarin kaydı ihtirazl dermeyan.. 

atn ~ 

- Böyle olacaktı! diye mırıldandı. 
- Biz de bu auretle vicdanımızda hiç 

bir zan beslemiyecekük! 
Dijer bir davetli: 
- Böyle olacağını ben de itiraf ede

rim! dedi. 
Bunun üzerine Talera ayağa kalktı, 

Dedi. 
Bir davetli: 
- Evet! cevabını verdi. 
- Sizler, muhterem arkadaflar?. 
Yapacak ba§ka bir iş olmadılt için 

bütün davetliler baş1anm eğerek Tale
ranm kanaatine iştiraklerini bildlMiler. 

- PekllA. muhterem arkad8fl•r.. Sl-

Zaten, hususi hizmetçisi de Savedra
ıım epeyce zaman evwl uyudulunu bil
dirdi. 

Papulardan birisi: 
- Şu halde, geri dönelim, dedi. Ya

nn yine gelirirz! 
Fakat Talera hemen atılarak: ...... 

Papaalar, Taleranın yardımına kottu
lar, kendini bir kAbus içinde sanan Sa
vedra: 

- Ne var? ne oluyor böyle? diye tek,. 
rar bajırdı. Fakat hakikati hemen anla
dı! 

Gözleri lolanalarmdan dıprı fırlamıt 
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Cümhuriyetin 
gümrük politika

sına bir bakış 
1639 m. 183 Keıı./120 Ww 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. - BAŞTARAFI 6 iNCi SAHİFEDE -
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. memleketlerden yurda girmiş olan qya-

p dan aldığımız gümrük itha1At resmi bu 12.30 rograrn 
12.35 Türk müziği _ pl. eşyanın kıymetine nazaran vasati yilzde 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans, me- 14, 16 idi. 
teoroloji haberleri 1rreşrinievvel/1929 tarihinden iti-

13.15.14 Müzik (Karışık program) haren meriyete girmiş olan tarifenin me-
18.30 Program riyeti tarihinden eonra 20 ay zarfında 
18.35 Müzik (Dans p!Hkları) temin ettiği ııümrük ithalat resminin ıı:i-
19.00 Konuşma (Ziraat saati) ren eıya kıymetine nazaran nisbeti yüzde 
19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti) 33, 5 6 olmuştur. 

Tahsin Karakuş, Hakkı Derman Eşya kıymetlerindeki değişmelere göre 
Eşref Kadri, Basri Üfler, Hasan bu tarifenin ithalat üzerin~eki vasati tek-
Gür, Hamdi Tokay lifi kıymete nazaran 19 3 7 - 19 38 mail 

20.15 Türk müziği senesinde yüzde 3 7, 46 derecesinde ol-
Son akonomi haftası içinde şehrimiz mikdarı 450 - 500 balya arasındadır. 13 kuruş arasında fiatlerle alıcı bulmuş- Çalanlar : Vecihe, Kemal N. Sey- muştur. 

Bunl d kıs ühimmini. · · · bır' ıncı· • ne- tur .. +-bu fiatlere halen piyasada alıcı B · b 1936 borsasında muamele görmüş olan tica- ar an nu m ~ hun, Eşref Kadri, Cevdet Çağla. u nıs el 
ret eşyasının haftalık sa~ vatiyetleriyle vi Akala pamukları teşkil etmektedir ve vardır. Okuyanlar : Müzeyyen Senar, 

. asaları hakkında tahklkatımıza ınüs- elli balya mikdarı vadeli sabş olup kıs- ÇEKİRDEKSİZ ÜZÜM : Mahmut Karınd••. 
pıy !arak le .. _, 
tenit malfunatı aşağı.da arzediyoruz : mı mütebekisi hazır o muame gor- 1 - Hicaz peşrevi 

BUCDAY : müştür. Bu meyanda 100 balya kadar Son hafta içinde borsada sablmış olan 2 _ Şükrünün _ Hicaz şarkısı 
Akala ikinci ve yirmi balya mikdarmda çekirdeksiz üzüm mikdan 1 S07 çuvala Sevdamı dilim anlatamaz. 

1937 de yüzde 47,33 

de 44, 18 • 
Son hafta içinde borsada yumuşak, yerli birinci pamuk satılmıştır. baliğ olmuştur. Hafta içinde gündelik 3 _ Sadettin Kaynağın _ Hicaz 

sert ve mahlO.t mallardan ibaret olmak Geçen hafta satışı 500 - 600 balya rad- itibariyle sablınış olan çekirdeksiz şarkısı _ Hazan ile geçti. 
üzere 3412 çuval muhtelif buğday sahi- desinde bulunmuş ve yine hazır mallar üzüm mikdarları !Je gündelik asgari ve 4 _ İshak Varon _ Hüseyni şar-
mışlır. Sert mallar 5 _ 5.5, yumuşaklar ekseriyeti teşkil etmiş idi. azami fiatleri aşağıda gösterilmiştir : kı _ Baygın suların 

1936 

1934 

SAHU'E:7 ·- . 

P 'k ., ............ . 
ratı .............. . 
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Yazan. C. ôd~ 

MENEKŞE RENKU ALEV 

Potasyum klovat 
Kükürt 

49 Kısım 
25 • 

Siyah bakır oksit 6 • 
Bilkimya çölktürülerek 20 • 
elde edilmiş kalsiyum karbonat 

KIRMIZI ALEV 

l - Potasyum klorat 
Nitrate ele atrontiane 
Arsenik sülfür 
Kükürt 
ince talil 

S Kısım 
16 • 

1 • 
2 • 

• 
Dlu:R TERTIP KIRMIZI 

2 - Potasyum nitrat 

Kükürt 
Antimvan 

Manisa 

S Kısım 
2 • 

• 

5.25 _ 5.625 k~ arasında satılnuş ve Haftalık pamuk mübayaabnın iki yüz Satış tarihi çuval az çok 5 _Cevdet Çağla_ Viyola taksi- 1935 de • 46,48 
az mikdarda mahlut buğday 5.75 kuru~ em balya mikdarını ihracat evleri yap- 15 - 3 - 939 129 15.oo 15.75 mi Vilayeti umumi mec-
fi.atıe muamele görmüştür. ınış mensucat fabrikaları muamele yap- 16 - 3 - 939 462 14.00 18.50 6 _Sadettin Kaynak _ Muhay- /isi mesaisini bitirdi 

Ekstra buğdaylar için 5.5 - 6 · kuruş mamış gibidir. 17 - 3 - 939 190 12.25 17.25 yer şarkı_ Ben yıllarca yanmışım 
arasında alıcı varsa da piyasada mev- 15 - 3 - 939 tarihinde Akala birinci ne- 18 - 3 - 939 346 15.50 18.50 7 _ Halk türküsü _ İki karpuz • 46,30 1939 bütçesi bir milyon 
cudu oldukça azdır. Piyasa vaziyeti bir vi hazır pamuk piyasası 50.5 kuruş üze- 20 - 3 - 939 233 15.50 16.50 bir koltuğa sığmaz 222,413 Ura olarak 
hafta evvelkinin aynidir. Yani son hal- rinden tesbit edil.ıniş ve hafta içinde 51 21 - 3 - 939 147 13.00 18.75 8 _Yesari Asınun _Hüzzam şar- kabul edildi .. 
ta içinde buğday fiatlerl geçen haftaki kuruşa kadar yükselmiş ise de hafta Yekıln 1507 kısı - Ömrüm seni sevmekle nl- Manisa 21 (Husuei) - Vilayet umu-
seviyesinde kalmıştır .. Talep keyfiyeti de sonunda elli kuruşa düşmüştiir. İşbu son hafta satışlariyle beraber 938 yet bulacaktır. • 46,69 mi meclisi mesaisini bitirmi ive dün da-
böyledir .. Mübayaat yalruz dahil1 ve bil- Esasen bu kararsızlık haftalardan be- senesi istihsalabndan işbu neşriyabmız 9 - Yesari Asımın_ Hüzzam şar- ihlmışbr. 1939 yılı bütçesi yekilnu na-
bassa İzmir ihtiyaçları için uncular ve ri piyasada meşhut bulunmuştur. tarihine kadar borsada sablnuş olan çe- kısı - Yine kalbim taşar ağlar bu zım varidat hariç olmak üzere l ,222,413 
un fabrikatörleri tarafından yapılmıştır. Borsa idaresince borsada alivre sab- kirdeksiz üzüm mikdarı 60 - 65 bin ton gece lira olarak meclisten çıkarumı tır . 

.A!Akadarlar piyasaya müstakar gözile lacak pamuklar hakkında alıcı ve satıcı- arasında hesaplanmaktadır. 10 - Hayrinin _ Hüzzam şarkısı • \2,46 Bu yıl bütçeyi yeni yollarla birlikte 
bakmaktadırlar. Şu kadar var ki dahil- ların menafüni vikayelen son günlerde Geçen hafta satuan mikdar 1446 çuval Ölürsem yazıktır sana kanmadan doğum evinin ikmali inşuı ve bir büyük 
den irsalilbn azalması keyfiyetinin fiat- ittihaz edilmiş olan bazı mukarrerat pa- olarak toplannuş ve geçen senenin bu 21.00 Memleket saat ayan otel için ve Atatürk heyle.elinin inşası 
lerin biraz yükselmesine amil olacağı muk işlerinde derhal hüsnü tesirini gös- tarihine kadarki satış yekônu 34089 ton 21.00 Konuşma için icap eden tahsisat konulmuttur. son 
kanaati vardrr. lcrmiş ve açıktan pamuk alıp satma işle- -raddesinde bulunmuştu. 21.15 Esham, tahvilil.t, kambiyo, nukut • 37,96 toplanh da vali bir nutulc irad ederek 

ARPA : rini ihdas eylediği bazı mani ve müt- Son hafta içinde çekirdeksiz üzüm fi- borsası (Fiat) azalan uiurlamış memleketlerinde birlik 
külab bertaraf etmiştir. atlerinde yeniden tedrici tereffU!er kay- 2125 Neşeli plilklar ve beraberliğin en hafta çalışan evlatları 

Arpa üzerine geniş mikyasta muame- Vaziyetin hüsnü suretle idare ve tat- dedilmiş ve muameleler geçen haftakine 21.30 Müzik (Küçük orkestn. olmalarını, ve esasen şimdiye kadar ki 
le olmanuştır. Beyaz mallardan 150 çu- biki halinde daha müsmir ve faydalı ne- nisbellc daha hararetli devam etmiştir. Şef: Necip Aşkın) > 19,22 hareketlerinde bunu gösterdiklerini ve 
val kadar arpa dahil1 ihtiyaçlar için 3.85 ticeler istihsal edileceği tahmin ediliyor. Haftalık fiat seyrini berveçhi ati işa- 1 - Schmalstick _ Kupidan ve olmuttur. devamını rica ve tav,,jye etmi,tir. Vali 
kuruş fiatle satın alınnuş ve çakır mal- PALAMUT : retliyoruz : pasiş beş kısımlık aşk hikayesi Cümhuriyet idaresi gümrük tarifeleri- ve azalar yürekten lcopan sevgi ve eaygı 
!ar üzerine iı olmamıştır. İhracat için No. 15/ 3/ 939 16,'3/939 18/3-939 1 - Yaklaşma nin ayni siyak ve ~ilde tatbikini temin tezahürleri ara•ında birbirlerinden aynl-
talep varsa da fiatlerin müsaadesizliği Hafta muamelatında mahsüs hir dur- 7 13.00 13.50 13.50 2 - Aşk valsi etmek ve ithalat tacirlerinin getirdikleri mı•lardır. 
ı, yapılmasına mAni teşkil etmektedir ... gunluk vardı ve yalnız kaba palamutlar- 8 13.75 14.25 14.00 3 _ Başbaşa eşyanın tarife listelerindeki yerlerini ko- Vilayet daimi encümeni azalıklanna 
Dahili muameleler ise ekseriyetle har- dan iki yüz kental mikdannda mal 335 9 14.50 15.00 15.00 4 - Gezinti !ayca öirenebilmelerini temin için iki Fahriye Alqid (E,me) Mehmet Tayıi 
van yemliklerini karşılamak için yapıl- 370 kuruş arasında fiatlerle satılmıştır. 10 15.50 16.00 16.00 5 - Kavgacılık ve barışma eser vüeudo. getirmiştir. Bunlann biri ta- (Akhiaar) Muhar Yazar (Alaıehir) 
makta olup havaların müsaadesi yem Geçen haftaki satış muhtelif nevilerden 11 18.50 19.00 19.00 2 - Lindner - Bagatelle (şaka) rife müzesi diğeri de tarife r.pertuvan- Riza Çetin (Turgutlu) seçilmişlerdir ka-
lhtiyacını hayli azalttığından arpa piya .. 374 kental olarak hesap edilmişti. Bun- Bu hesaba nazaran hafta içinde üzüm fantazi dır. bul olunan bütçelerin müfredatı aşağıda 
sasında az çok durgunluk hissedilmeğe !ardan 170 kental mikdarındaki kaba fiatlerinde hasıl olan yeni terakki 7, 9, 3 - Pachernegg. Vals Triste Tarife müzesi tarifede yazılı eşyanın yazılıdır. 
başlamıştır. Bu itibarla fiatlerin biraz mallar 300 - 365 kuruş arasında fiatler- 10 ve 11 numaralarda 0.50 santim sekiz (Hazin vals) numunelerinden teşekkül etmektedir ve Lira 
daha tenezzülü ihtimalleri vardır. le muamele görmüştü. numarada ise yalnız 0.25 santimdir. 4 _ Kiinneke • Ledi Hamilton her numuneri" üzerinde o eşyanın tari- ----

BAKLA : Palamut işleri son hafta içinde aşağı Piyasada görülen hir de~ istih- operetinden potpuri fedeki yerini" numarasını ve izahatini 
yukarı bir tevakkuf devresine girmiş gi- liik piyasalarından yeni siparişler alın- 5 _ Vinkler - Kemanın aşk f&1'· göoteren hiret etiketi havi bulunmakta-

Taleplerin azlığı karşısında piyasa bidir .. Piyasada mal bulunmasına rağ- mış veya alınmak üzere bulunmuş oldu- kısı dır. 

gevşemiş ve fiatlerde biraz tenezzül ka.y- men geniş ınikdarda iş olmanuş, bilhas- ğuna hamledilmektedir. Sabcılar hu va- 6 - Beethoven - Menuetto sol Bu müze sayesinde gerek tarife tat-
dedilmiştir. Bu tenezzül karşısında alı- sa ihracatçılar mal milbayaasında çok ziyeti hissettiklerinden fiatleri tutmak majoı· bikatil.o meşgul olar, memurlar ve gerek 
cılar ortaya çıkmış ve hafta içinde takri- ihtiyatla hareket etmişlerdir. Maamafih tarikini ihtiyar etmişlerdir. 7 - Aubert - Göktekiler resmi kursta yc~tirilmekte olan talebe tarife 
ben yüz ton mikdarında bakla işi ol- fiatlerde geçen ve daha evvelki haftala- Bilhassa tüccar elindeki stokların hay- geçidi tatbikanınıı ait bilgilerini tamamlamak-

11708 
12799 
51758 
69467 

394672 
249822 

ZiTaat 

Baytar 
Nafıa adi 
Sıhhat 

Maarif 
Muhtelif ve m~terek mas· 
raflar 

muştur. Bu rnikdarın 3.875 kuruş üze- ra nisbetle bir değişiklik olmadığı itti- li azalnuş olmasına ve mlistahsilin el- 22.30 Müzik (Operetler _ pi.) tadırlar. 160483 
rinden satıldığı anlaşılmıştır. fakla söylenmektedir. İşlerin gösterdiği deki mahsulü imkan nisbetindc yüksek 23.00 Müzik (Cazbant - pl.) Repertuvara ıı:elince: Diğer müterakki 270704 

Meclis ve muhasebe 
Nafıa fevkalade 

Önümüzdeki rekolte mahsulünden ev- tevakkuf mevsim ve hadisata atfedilmek- fiatle satm'ak azmi karşısında satıcıların 23.45.24 Son ajans haberleri va yarın- memleketler gümrüklerinde evveldenbe- ----
velce bazı vadeli satıılar yapılımJ ise te ve muvakkat olacağı kuvvetle tahmin hali hazır fatura üzerinden mal temin ve ki program rl mevcut olan bu kitap tarifede ismi ya- l ,221,413 
de son hafta içinde alivre muameleye te· edilmektedir. tedarik etmeleri müşkül görüldüğünden OPERALAR ve OPERETLER zuı olan ve olmıyan bütün alfabetik sıra-
sadUf edilmediği öğrenilmiştir. ZEYTİNY ACI : sa~ hususunda gayet nazlı hareket et- 22.05 Doyçlandzender : Küçük Marat !arına göre içinde cemeden bir eser olup 

Yeni bakla rekoltemiz hakkında pek tikleri anlaşılmaktadır. Tahmin edildiği 22.35 Bordeo : Rip her eşya isminin hiza.ına tarifede aara-
mUsait haberler alınmakta olduğundan Hafta içinde piyasada ufak tefek işler üzere nisan teslimi sabşlar yapıldığı tak- 23.50 Luksemburg : La Boheme haten veya delô.leten yazılı olan yerle-
ellerinde mal bulunan tüccarın her ihti- olmuş ise de bu işler perakende vaziye- dirde fiatlerin biraz daha yükseleceği 23.50 Strassburg : Faustun aforozu rinin numaraları gösterilmiştir ki bununla 
mal karşısında stoklarını piyasaya ar- tinden ileri geçmemiştir. Fiatlerde ge- muhakkak olarak kaydediliyor. BÜYÜK KONSERLER da gerek tarife tatbikile mükellef memur-
r.edeceklerine gönı fiatlerin biraz daha çen haftaya nazaran 0.25 - 0.50 santim Hafta zarfında fi.len sablmıyan bazı 17 .05 Doyçlandzender : Çaykovski, lar ve gerek ithalatçı tacirler gelen eş-
tenezzül meyli göstermeleri ihtimal da- kadar yükselme kaydedilmiştir.. Borsa ticaret eşyasının haftalık piyasa kapanış Glinka, R. Strauss vesair beste- yanın tarifemizdeki tatbik yeri neresi 
h!llnda görillmektedir. neşriyabna göre hafta içinde borsada fiatleri berveçhi atidir : kilrların eserleri olacaiiını kolayca bulup öğrenebilirler. 

F ASUL YA : eski satış kaydiyle 26,5 ton sıra mal 33 Cinsi az çok 21.10 Beromünster : Çaykovski ve Bo- Böyle her iki t~raflı olan bu eserin 
38 kuruş arasında fiatlerle muamele Çavdar 3.75 3.875 rodinin eserleri vücuda gelmeıöle ırümrük mevzuatımızda 

Piyasa vaziyeti aşağı yukarı geçen görmüş ve 33 kuruş fiatle ayni kayıt al- Yulaf 5.00 5.00 21.15 Breslav : Haydn, Schubert, ve büyük bir boşluk doldurulmuı oluyor. 
hafta]dnln aynidir .. Gerçi sa~ yekfuıu tında on tondan ibaret sabunluk zeytin Burçak 4.50 5.00 Brahms vesair bestekil.rların eser- Halen cb harfine kadar olan kıamı-
geçen haftaki mikdarına dahil olmamak- yağı satışı da olmuştur. Akdarı 3. 75 4.00 !eri.. nın tabı bitirilmiş bulunan bu fihristin 
la beraber fiatlerde de değişiklik yok- İhracat için mübayaata faaliyet veril- Mısır darı 4.00 4.00 22.05 Hilversum I : Beethoven Bela İçinde bulundu!iumuz mail sene nihaye-
tur .. Piyasada iştihalı alıcılar bulunma- memiş olması hasebiyle zeytinyağı piya- Kumdarı beyaz 7.00 9.00 Bartck ve Çaykovskinin eserleri tine kada.r tamamlanmasına hararetle ça-
sına rağmen az mikdarda mal arzedildi- sası inkişaf edememekte ve fiatlerde de Kumdan sarı 4.00 4.50 22.05 Roma : Senfonik konser lııumaktadır. 
ilinden fiatler kendini muhafaza etmek- istikrar hasıl olmamaktadır ... Vaziyetin Nohut 6.00 7.50 22.05 Saarbrücken : Beethoven, Mo- ---------------
tedir. Son haftalık sah§ mikdarı yirmi iktisap edeceği şekil hakkında alaka- Börülce beyaz 11.00 12.00 zart ve Haydn'in eserleri 
üç çuval olup kilosu 11.5 üzerinden mu- C:adar henüz kat'! birşey söyliyememek- Börülce karagöz 7.00 9.00 1.05 Stuttgart : Gece konseri 
amele görmüştür .. Satılan mallar orta tedirler. Mercimek 6.00 7.00 ODA MUSİKİSİ 
kalitenin fevkindedir .. Piyasaya sağlam İNCİR : Kepek kalın ve ince 2.75 2.75 16.35 Doyçlandzender : Eski Viyana ev 
gözüyle bakılıyor. Umumi piyasa durumu : musikisi 

SUSAM : Piyasada mevcut kalmamıştır. İstihsal Geçen hafta piyasada müşahede edil- 19.35 Doyçlandzender : Ev musikisi 
mıntakalarında kalnuş bazı perakende miş olan durgunluk henüz tamamen zail 21.35 Sottens : Mozart ve Beethovenln 

Geçen haftaki neşriyabnuzda arzeyle- mallar piyasaya gelmekte ve hemen sa- olmanuştır. Bilhassa ihracat maddeleri eserleri 
diğimiz gibi fazla talep karşısında geçen tılmaktadır. Bu cümleden olmak üzere üzerine istekli muameleler olrr kla SOLİSTLERİN KONSERLERİ 
hafta susam fiatlerinde görülmüş olan hafta satışı 104 çuval elleme mal teşkil beraber unmmi vaziyet noktasınu-" iş- 18.05 Berlin : Schubert ve Volfun şar-
tereffü meyli bu hafta inkişaf etmiş ve eylemiş ve fiat 16.5 kuruş olarak tesbit ler normal olarak cereyan etmiştir .. Bu kılan. 
satışlar yirmi kuruş üzerinden cereyan olunmuştu.r. Ayni zamanda borsada es- halin mart nihayetine kadar devam ede- 22.35 Droitvich : Keman konseri (Al-
etmiştir.. ki satış kaydiyle kilosu 16.5 kuruştan 20 ceği söyleniyor. Mezruat hakkında mın- fred Cortot tarafından) 

Satış mikdarı 350 çuvaldır. çuval elleme incir muamelesi cereyan taka dalıilinden alınan haberler şimdilik KORO KONSERLERİ 
Bir hafta evveline nisbetle hafta zar- etmiştir. memnuniyetbahş bir haldedir. 19.25 Viyana : Kemanla şarkılar 

fındaki tereffii mikdarı 0.75 santim ola- Mevsim dolayısiyle incir piyasasında ABDİ SOKULLU 22.05 Varşova : Dini koro 

rak hesap edilmiştir. yazılınağa değer bir bal yoktur .. Esasen "t;~-~~-~~~i!İİ~!İİİİmİİİİİİj 
Ancak piyasada talebi karşılıyacak mal kalmadığından iş olmamakta ve --------------- q~ 

mal olmadığı gibi me,Tudat ta azdır. Bu olan işler de piyasa işi olarak görülme- Tashih D o K r o R 
itibaı·la fiatlerde biraz daha tereffü ümi- mektedir. FAİ!f İBMHİM q}lf.'J'E 
eli mevcuttur. Maamafih dahilden fazla RAZAKİ VE SİYAH ÜZüMLER 21 Mart 939 tarihli gazetemi - O 'iP' ERAT O R 
mikdarda mal gelmesi takdirinde fiatie- zin 9 ncu sahifesinde «kat'ı ala - Avdet etmq hatala• 
rin bugünkü seviyesini muhafaza edıp Razaki üzüm mevcudu azalınış ve pi- ka baflıklrn yazıda: lzmir Gözte- rını lıabule IJcqfamlŞ• 
etmiyeceği şüphelidir. yasaya pek cüz'i mikdarda mal arzedil- pe 81 nci sokak 14 no.lu evde Ay- t 

Bugün için ve bugünkü talep vaziye- mekte bulunmuştur. Siyah üzümlerden dınlı Ahmet Arpacıoğlu yazılacak ır .• 
· k A • l Kılniği Hilfıl eczanesinden gösteri-

tine karşı şimdilik piyasaya çok sağl:ı.m ise elde mevcut rnikdarlar peyderpey iken tertip hataaı olara ycı;ın ı 
olarak kabul ediliyor. satışa çıkarılmakta ve müsait fiatlerle Mehmet Arpacı oğlu yazılmı,tır. lir .. ikinci Beyler sokalı No. 65 

PAMUK : satılmaktadır. Aılı Aydınlı Ahmet Arpacı oğlu· 
1

_
10 

(G04) 
Son hafta içinde piyasaya arzedilmiş dur. Keyfiyeti tashih ve tavzih . 

OPERATÖR DOKTOR 

Cemil Oral 
Memlelıet hıutanesl 

eslıfoperatöMi 
Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında .. 
No. 42 TELEFON 2310 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
90 nıncı adanın 66,50 metre 

m?Jrabbaındaki 44 ıayılı arıanın 
ıatı•ı baf katiplikteki tartnamesi 
veçhile açık artırmaya konulmut-
tur. 

ihalesi 7-4-39 cuma günü saat 
16 dadı~. latirak edecekler 10 lira· 
l•k teminat makbuzile encümene 
gelirler. 

23-28-31-4 971 (598) 

- Belediye otobüslerine ait 
atelyede çalıtmak üzere dizel mo
törlerinden anlar ustalardan alı
nacaktır. Taliplerin veıikalariyle 
birlikte otobüs müdüriyetine mü
racaatları ilan olunur. 

B.LEBR'ÜN 
Bukingbam sarayında 
korcliplomatiBf 
kabulettL 
Londra, 22 (Ö.R) - Fransa reisicüm

huru Bukinghanı sarayında kordiploma
tiği kabul etmiştir. Bundan sonra bele
diyenin ziyafetine giderken halk tarafın
dan yaşasın Fransa, yaşasın antant ba
ğırışlariyle alkışlanmıştır.. • Bukingham 
sarayına dönmezden evvel B. Lebrün 
Londra fakirleri için 500 İngiliz lirası 
vermiştir. Bu akşam reisicümhur ve Bn. 
Lebrün İngiliz kral ve kraliçesini Fran
sa büyük elçiliğindeki ziyafette kabul 
edeceklerdir. Bunu müteakip operadaki 
gala süvaresinde hazır bulunacaklardır. 

Romanyanm Londra 
sefiri Bükreşe dönüyCA" 
Londra, 22 (Ö.R) - Romanya ..,firi 

B. Tilea bugün Bükreşe gldecelr.d. Ha
reketini bir iki gün tehir etml~l:lr. Lord 
Halifaksla bugün yeni bir görtişıne yap-
ması muhtemeldir. 

' 

Muayenehar,e nakli 

Dr.AliRiza 
•• 

Un len 
Doium ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatörü 

Kestelli c:addesinde· 
ııı nuıayıeneflanesini 
BİRİNCİ KORDONDA 
Tayyare sinema• c:I· 
uarında 222 numaralı 
haneye yalıında nalı· 
ledecelıtir. 

TELEFON: 2987 (31) 



SABIFEI 
• 
JZMİR SiCiLi TiCARET 

JIEMURLVCUNDAN : 
(Mehmet Rasih Ertabak ve Yahya 

Çırpıcı) ticaret unvaniyle İzmirde Ku
yumcular çarşısında 14, 28, 56 numaralı 
mağazalarda mücevherat ve her türlü 
altın bilezik imali ve alım, satım ve bu
na benzer işlerle uğraşmak üzere teşek
kül eden işbu şirketin ticaret unvanı ve 
şirket mukavclcnamesi ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 2459 numarası
na kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mühürü n F. Tenik imzac;ı 
l : l\IUKA VELE!IJAME 
Bugün 8/2/ 939 bin dokuz yüz otuz 

c ' 
öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM -111-------------..-) ·~-·-----------.. •I 

ANNELER, DiKKAT! 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, mey·rnlann güzelce ~ 1 anmamasından, içilen sulann temiz ve saf olma

ma•;ından hisıl olan solucan dediğimiz barsak kurtlan en mu:) • hayvanlardır. Bunlar, ince barsağm iç ll81'1Da ya
pışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocukla( la bulunur. 
Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, lmrın ağnJan, kann şişmeler\ burun, makat kaşınması, ishaJ, oburluk, baş 

dönmesi, salya akması, saraya benzer sinir halleri, gece korkı1J arı, görmede işitmede bozukluk hep bu kurtlamı 

tesiridir. 
•• 

IS MET SOLUCAI1J BiSKUViTi 
dokuz senesi şubat ayının sekizinci çar- Bu kurtlann en birinci devasıdır ... Büyük ve küçüklel'e emni~pt ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer-
şamba günü saat on beş sıralarında İz- Çocuklannıza senede bir kaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktori ıııuza danışınız. 
mirde Doktor Hullısi bey caddesi 15 D t K K A T : Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar \:lüşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat 
No. ]ı dairei mahsusada Türkiye cümhu- ediniz.. Sıhhat vekaletinin resmi mlisaadesini haizdir. Tarzı istiınali kutuların içinde yazılıdır. 
riyeti kanunlarının bahşettiği salfihiyet- KULLANIŞ TARZI : Bir bisküvit çiğzi ile beş müsavi lcı.sma aynlınıştır .. Büyükler ı Gece yatarken iki kutu 
le vazife gören aşağıya mühür ve imza- bisküvit, çocuklar : 10 - 15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece yatarken bir 
sıru koyan İzmir üçüncü noteri Süreyya çizgi biskiiviti verilir. . 

Fenni gözlük için 
ECZACI 

AKTAŞ 
Olcayın yanına gelen ehliyeti kanuniye- Fiati her eczanede 20 KURUŞTUR.. ( 1 S M E T ) isfine dikkat.. 1 

yi hfilz zat ve hüviyetleri kanunni vasıf- '-•••••••••••-••••••••• ,._., J lj 
larla şehadete ehil oldukları anlaşılan z IZMtR SICtLt TtCARET MEMURLU~UNDAN : 1 
tzmirde Arap fırını caddesinde 437 so- ay İ 

Tescil edilmi., olan (lzmir yün mensucatı Türk anonim tirketi)nin 
kak 2 numarada Mehmet Faik Dalyan 

lzmir esnaf ve ahali bankası 16. 3. 1939 tarihinde adiyen toplanan umumi heyeti zabıtnamesi ti-
oğlu ve İzmirde Köprü 127 inci sokak 4 ) d f ~ 
numarada Salih Kavukçu nam şahitlerin ödemit ıubeıinden (7283 e ter caret kanunu hükümlerine göre sicilin 2458 numarasına kayıt ve tea- , 

tarif ve şehadetleriyle taayyün eden İz- ıırasınd~ yazılı 20-8-932 tarihin- cil edildiği ilin olunur. ••••••••••••tm~mmıı••••••••• 
de satın almıf olduğum 20 lira İzmir sicili ticaret memurluğu resmi mührü •••-• 

mirde Karataşta Mimar Sinan sokağın- d" ---------------------- ----------------------kıymetinde iki adet hiaae sene ı- ve F. Tenik imzası. da 7 sayılı evde oturan Aydınlı Ali 
mi zayi ettim. Y eniıini alacağım-

(Molla) oğlu Mehmet Rasih Ertabak ve dan eskisinin hükmü olmadığı 
İzrnirde Güzelyalıda Tramvay caddesin-

ilan olunur. de 957 sayılı evde oturan .Mehmet oğlu d b 
ödemi' adagüme köyün en o-

y ahya Çırpıcı dan sebebi müracaatleri d 
dur og"'lu Hüseyin bo ur. 

soruldukta anlatacakları veçhile bir mu- 970 ( 601) 
kavelenamenin tarafımdan tanı.imini is-
tediler. Adı ve sanları yukarıda yazılı ---------------

1 - Zabıtname 
2 - Hissedarlar cetveli. 

lzmir Yün menıucah Tür anonim tirketinin 16 mart 1939 perşembe 
günü sabah saat on da ıirket merkezi idaresinde münakit olup zabıtna
mesi zirde muharrer bulunan heyeti umumiye İçtimaı idiıinde bulu
nan hissedarlar ile hisselerini gösterir cetvel. 

İsim 
Hiaae Ara 

Vekili Adedi Adedi ikametgahı imza şahitler yanında dilekleri soruldukta sö
ze başlıyarak : 

Madde 1 - İşbu mukavelename ile 
16 ikinci kanun 939 tarihinde bir kol
lektif şirket akt ve tanzim etmişlerdir. 

~~ ~§":-.Zl7~ 
~~ Bay Rahmi Arılan -

1 

205 1 O İstanbul Kuzkuncuk 
HüınÜpaJa köıkü 

Rahmi 
Aralan 

H.F. Giraud 

Madde 2 - Şüreka, isim ve şöhret ve 
ikametgiıhları ve evsafı mümeyyizei sa
ireleri yukarıda yaz.ılı Mehmet Rasih 
Ertabak ve Yahya Çırpıcıdan ibarettir. 

Madde 3 - Şirketin merkezi ticareti : 
İznıirde Kuyumcular çarşısında 14, 28, 
56 sayılı mağaza ve dükkanlarda .. 

Madde 4 - İşbu şirket kollektif ola
rak teessüs etmiştir. 

Madde 5 - Şirketin unvanı ile mer
kezi : "(Mehmet Rasih Ertabak ve Yah
ya Çırpıcı) unvanı ticarisi altında çalı
§&caktır. Merkezi İzmir şehridir. 

EN UCUZ EN KIYMETLl 
YILBAŞI HEDlYES1 

BRONZ 
Di§ F ırçalarıdır. 

Her Eczane ve Tuhafiyecide bulunur. 

malı gibi kullanılabilecektir. Bu suretle 
istimal ve intifadan Yahya Çırpıcı bir 
hak iddia edemiyecektir. 

Madde 17 - Şayet altın alım ve satı
mı hükümetçe bir kanun veya kararna
me ile fesh edilirse şüreka şirketin hi
tamı müddetinden evvel şirketi fesh ve 
kendi aralarında (22) madde mucibince 
tasfiye eylemek hakkını muhafaza eder-

Bay H. F. Giraud 

Bay E. H. Giraud 

Bay P. de Portu 

Bay Fevzi Be!er 

Bay Hakkı Saffet 

Bay H. Joly 

Bay C. Molinı-ri 

Reis 
R. Arılan 

305 

305 

5 

305 

5 

105 

205 

1 O Bumı\Va Çayferah 
So. No. 1 

10 Bumava ismet lnönü 
Cad. No. 1 

1 Buca istasyon 
caddesi 

10 Kartıyaka Cüm
huriyet cad. 34 

1 Ankara T. C. Merkez 
bankası meclisi 
idare izaaı 

1 O Buma va Çayferah 
So.No.13 

10 Bumava ismet lnönü 

E.H. Giraud 

P. de Portu 

Fevzi Beler 

Hakkı 
Saffet 

H. Joly 

C. Molinari 

Katibi umumi 
F. Beler 

cad. No. 13 
Rev toplayan Rey toplama M. 

F. Beler Molinari . 
B~lidaki cetvelde mevcut i~a sahiplerinin bizzat vazedilen imzayi 

hakikileri bulunduğunu ve esliabının irae edilen rey miktariyle içtimaı 
mı ile her nevi altın bilezik imalinden iHh·eten mübayaasına lüzum görülecek umumide ahzi mevki etmeğe salahiyettar bulundukları, mevcut ve 
ve alım satımından ve buna mütefcrri alat ve edevat şirket sermayesinden öde- haz1r bulunan hiaae ıenedattnm ceman (1440) adedine baliğ bulundu
i ·erden ibarettir. Şüreka şirkete ait bu necektir. ğu ve mikdan mezkUrun şirket esas mukavelenamesinin (54) üncü 
i · .. r dışında hiç bir işle iştigal etmeme- Madde 19 - Şüreka şirket sermaye- maddesi mucibince İçtimaı umuminin kanunen inikadı icin iktiza eden 
gi ve rizayı tarafeyne iktiran etmedikçe sinden ödiinç ve sair suretle hiç bir ekseriyetin fevkinde bulunduğunu ve binaenaleyh İçt~aı umuminin 
şirketin mevzuuna dahil işlerle uğraşan kimseye ikrazatta bulunamaz ve şirketi nizam ve kanuna muvafık surette inikad edip kiffei mukarreratın·n 
diğer bir şahıs veya şirketle de akdi ilzam edecek şekilde kefalet edemez. nizamen muteber bulunduğunu beyan ve tasdik eylerim. 

Madde 6 - Şirket namına ve şirketi 
temsilen yapılacak biHlmum taahhüdat, 
şirket firması ile birlikte her iki şerikin 
imzasiyle vukubulacaktır. 

Madde 7 - Mücevherat alım ve satı-
ler .. 

~fadde 18 - Mevcut alfıt ve edevata 

iştirak edemez .. Bu nchye muhalif ha- Madde 20 - Şirketin hesabı her ay tktıaat vekaleti mürakip komiser 
reket tazminat ile muatlep olmağı istil- sonunda rüyet edilecek ve yapılacak ay- Ali Yapar 
zam ederler. lık bltınço tarafların imzasiyle tasvip 1 - içtimada meclisi idare reisi bay Rahmi Anlan, ve azadan bay 

Madde 8 - Şirketin.sermayesi (On edilecektir. H. F. Giraud, P. de Portu, Fevzi Beler, C. Molinari, Hakkı Saffet Tan, 
bin) Türk lirasından ibaret olup bunwl Madde 21 - Tutulan iş nisbetine gö- Herbert Joly ve Mürakip Münir Birsel, Muzaffer A. Arel hazır bu-

lzmir Defterdarlığından: 
Satış 

Dosya 
No. 

Muhammen 
Bedeli 

26 Şehitler 1497 No. lu sokak 17 tai No. lu 59,40 
M. M. Arsa. 

36 Değinnendere Nahiye. Ahmetbeyli köy İçinde 
jandarma karakol binaat. 

43 Burnava orta sokak 50 taj No. lu dük.kin. 
44 Bumava Havuzbqı sokak 20 taj No. lu ev. 
50 Kruııyaka aoğukkuyu Menemen caddesi 24 taj No. 

lu 210,60 metre murabbaı dıvarh arsa. 
52 Köprü M. Dumlupınar sokak 819 ada 5 parsel 

sayılı 112,50 metre murabbaı arsa. 
53 Köprü Muradiye sokak 819 ada 3 parsel sayılı 

82,50 M. murabbaı arsa. 
55 Köprü M. Muradiye ve Dumlupınar sokak 819 

ada 4 panel sayılı 130 metre murabbaı arsa. 
( Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri sablacaktır. ) 

İcar dosya 
No. 

457 Cumaovası Sarıçay mevkiinde 8738 metre murab
baı çekirdeksiz bağ, bir senelik ican. 

URA K. 

30 00 

250 00 
100 00 
200 00 

100 00 

56 25 

42 50 

65 00 

132 00 
460 Osmaniye caddesi Karaosman oğlu hanı içinde 

26/15 numaralı mağaza, senelik icarı. 84 00 
Y ukanda yazılı emvalin mülkiyet ve icarları bidayeten ve temdiden 

talip çıkmadığından 20. 3. 939 tarihinden itibaren bir ay zarfında pa
zarlıkla sahlmaaına ve icara verilmesine karar verilmiştir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 15 depozito ak
çesi yatıraıak komisyon günlerinde milli emlak müdürlüğüne müra-
caatları ilin olunur. 980 ( 594) 

inhisarlar Başmüdürlüği~nden: 
15 Nisan 939 tarihinden itibaren iş'an nhire kadar i~aremizce bot 

rakı 4İ.şesi mübayaa edilmiyeceği ilin olunur. 
982 (597) 

(5000) lirası Mehmet Rasih tarafından re şirketin sermayesi kifayet etmediği lunmuştur. IZMIR SiCiLi TiCARET ME- ızr.!!R SiCiLi TiCARET ME
MURLUCUNDöN: (5000) lirası da Yahya Çırpıcı tarafın- takdirde şürekfidan biri veya ikisi tara- 2 - Türkiye cümhuriyeti lktıaat vehileti namına komiser bay Ali MURLUCUNDAN: 

dan vazolunmuştw-. fından ihtiyarlariylc şirkete ikraz edile- Yapar İştirak etmi,tir. lzmirde Halim ağa çartııında 
Madde 9 - Kan zarar : Şirket mua- cek paraya mukabil şüreka faiz ve ay- 3- Tevdi edilip mukabilinde duhuliye vesikası ita edilmiş 1440hisae 25 No.lu mağazada ticaret ve ko-

melutından hasıl olacak kar ve zarar or- rıca temettü istcmiyeceklerdir .. Bu pa- senedi hıımillerinin hazın bilmeclis bulunduğu bittetkik anla§ılmakla müsyonculuk yapan (Strugo ve 
taklar arasında yarı yarıya taksim edi- ra şirkete vaki şahsi ikraz mahiyetinde- bu miktarın esas mukavelenamenin iktiza ettirdiği ekseriyeti tecavüz Krespin) tirketinin ta,fiyeıine ve 
leccktir. Şu kadar ki zarar vukuunda dir.. eylediği ve binaenaleyh işbu idi içtimaın ka.·u.&nen ve nizamen inikad tüccaı·dan Moiz Kreıpinin tasfiye 
sermayei şirketi ikmal etmek üzere bu Madde 22 - Müddetin hitrunında akit- ettiği hükümet komiseri tarafından tefhim edilmekle heyeti umumiye memuru tayinine mütedair bmir 
zararı müteakip aylar ticaretinden tefrik ler aralarında şirketi tasfiye edecekler: şirket esas mukavelenameıinin 64 üncü maddesi mucibince bay Rah- asliye mahke;:nesi ticaret dairesi-
olunarak sermayei şirket mevzu mik- anlaşamadıkları takdirde bilittifak inti- mi Arslanın riyaseti albnda müzal!er&ta başladı. nin 15-3-939 tarih ve 267-28 nu • 
dara doldurulacaktır. hap edecekleri bir veya üç kişiden mü- 4 - Bay Molinbl'i ile bay Fevzi Beler rey toplamağa memur olarak ralı kararı ticaret kanunu hüküm-

Madde 10 - İşbu şirketin müddeti : rekkep hakem marifetiyle şirketin mu- intihap edildiler. lerine göre ıiclin 2460 numaraıı-
1 kanunusani 939 tarihinden itibaren amelatı ve hesabatı tetkik edilerek emri 5 - «Anadolu» ve «Yeni Asır» gazetelerinin 23 tubat 1939 ta- na kayt ve teıdl edildiği ilan olu-
(iki) senedir. tasfiye itmam edilecektir. Hakem inti- rihli nüshalarında münte,ir İçtima davebıamesi kitip tarafından kıra- nur. 

Madde 11 - Şerikler rizayı tarafeyn habından imtina eden tarafa 24 saat at edilerek heyeti umumiyece muvafıkı nizam görüldü. lzmir sicili ticaret memurluğu 
olmadıkça şirketin mevzu undan başka mühletli bir ihtarname keşide edilerek 6 _ Riyasetin talebi üzerine idare heyeti ve mürakip rapor lan, bi- resmi mührü ve F. T enik imzası. 

(Abdülkadir Şemsi) ticaret un
vanile lzmirde Fevzi pa~a bulva
rınde. bahçeliler hanında 14 nu -
rnnı·..-.da resmi daireler intaat ve 
taahhüt itlerile uğratan Abdülka
dir Şemsinin itbu ticaret unvanı 
ticaret kanuna hükümlerine göre 
sicilin 2462 numarasına kayt ve 
tescil edildiği ilan olunur. 

lzmir ıicli ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F. T enik imzası. 

986 (600) 

hiç bir işle iştigal ve bu mevzua dahil hükmü tayin etmesi bildirilecek, meşru li.nço ve kir ve zarar hesabı katip tarafından okundu. 1 - Kara sureti 
işlerle uğraşan diğer şirketlerle iştirak ve makbul sebepler haricinde taannüt 7 _ Atağıda yazılı huausat ittifakla kararlattırıldı. Esas 939-267 rilerek gösterilen günde davacı 
edemezler. Bu kayde muhalif hareket ettiği takdirde diğer şerikin intihap et- A) 1938 senesi bilinço ve kir ve zarar hesabı kabul edilerek mec- Karar 28 vekili Mustafa Münir ve müddei-

' eden şerik diğer tarafa münasip bir taz- tiği hakemi kabul etmiş sayılacaktır. liai idare ibra edildi. Türk milleti namına muhake. aleyh vekili Adato geldiler. 
minat ile mükellef tutulacaktır. Madde 23 - İzmir Birinci noterliğin- B) Kinn, mecliıi idarenin teklifi veçhile tevzii ve 4 numaralı ku- me yapm~ğa ve hüküm vermeğe Tahkikat zaptı okundu. 

Madde 12 - Şirketin mevzuuna dahil de 20'8/ 938 tarihinde tanzim edilmiş pon mukabilinde 1 Mayıs 1939 tarihinden itibaren yüzde 2 hesabiyle izinli Izmir asliye mahkemesi ti - lzmir üçüncü Noterliğince re -
iştigalat şüreka tarafından müçtemian olan Or4ıklık mukavelenaınesinin hük- ~ yüz liralık beher biaae senedine lO lira temettü verilmesi, kabul caret dairesinin 15 Mart 1939 ta- sen tanzim kılınmıt 21-9-935 ta· 
veya münferiden idare olunur. mü mefsuh olup o şirkete ait muamelat edildi. rihli celsesinde verdiği hükmü ha- rih ve 1732 umumi numaralı tir-

Madde 13 - Şirketin bütün muame- 31/12/938 tarihine kadar olan hesabat vı" ı"la" mdır. ket mukavelenamesile 30-9-938 C) Esas mukavelenamemizin 27 inci maddesine göre vazifelerini-
Iatı tarifatı kanuniye dairesinde tutula- birriza tarafeynce tasfiye edilecek şirket Reis vekili: Salahiyetli aza tarihli ihtarname dosyasıdır. hayet bulan meclisi idare izalarının yerine baylar Rahmi AraLm, E. 
cak defterlere günü gününe muntaza- fesih iptal edilmiştir. H. Giraud ve Fevzi Beler yeniden intihap edilmiflerdir. Ku,adaıı ceza hakimi Fevzi öz. v~ iki taraf vekilleri: Kara Osman 
man kaydolunur. Tarafların başka bir diyecekleri olma- D) 1939 senesi zarfında vuku bulacak meclisi idare İçtimalarına aza Hikmet Türel, aza muavını oğlu hanında tüccardan Moiz 

Madde 14 - Şüreka her hangi birse- dığından ben yeminli Noter sıfatiyle ya- Piraye Pilavog"'hı. Krispini münferid tasfiye memu-
ittirak edecek olan her azaya beher içtima için yirmi beıer lira ücret 

heple ve bahane tahtında olursa olsun zılan bu mukavelenameyi açıkça ve yük- Davacı: Jozef Strugo ru tayin ettiklerini ifade eyledi· 
· tar f k · l dk k 1 kud anl verilmesi muvafık görüldü. Vekı"llerı· ·. Avukat Mustafa Mü- l rızayı a eyne mu ann ° ma 1 ça se sese 0 um ve manasını attım, E) 1~39 senesi için senevi iki yüz elli4er lira ücretle bay Muıtafa er. 

kendi hisselerini başkalarınn devir ve diledikleri gibi yazıldığını benim ve şa- nir Birsel ve Tayyar Şefik Çullu iki tarafın başka bir deyeceği 
ı Münir Birsel, Muzaffer A. Arel ve Gabriel Rusao mürakip olarak temlik edemezler. hitlerin yanında tamamen kabul ve ik- Müddeialeyh: h:mirde Halima- olmadığı anla~ılmakla muhake • 

Madde 15 - Şirketin sermayesi külli- rar eyledikten ve kendilerine ve şahit- seçildi. ğa ca!',ııında 25 No. da mukim menin bittiği bildirildi. 
yen veya kısmen tenkis edilemez. Ancak 1 lere imza ettirdikten sonra ben dahi im- Celseye nihayet verildi. Nesim Kriıpin. Gereği ls:onufu!du: Tarafeynin 
mübrem sebepler zuhurunda ortağının za ve tasdik ettim .. Bin dokuz yüz otuz Rahmi Arılan F. Beler C. Molinari Vekili: Adato Haker. ittifakı ile kabul olunan tiiccar -

1 

tahriri rizasını istihsal etmek şartiyle; dokuz senesi şubat ayının sekizinci çar- Dava arzuhalinin hülaıaaı: Mü- dan Moiz Kriıpinin tasfiye me -
şüreka scrmnyeden bir kısmını çekebi-lşamba günü .... 8/2/ !)39 Menemen belediye riyasetinden: ekkili ile müddeialeyh arasında muru tayinine ve tasfiye memuru-
lir.. Tarafların imzalan.. tefekkül eden ( Strugo ve Kriı - nun mesaisi nisbetinde bilahara 

Madde 16 - Yukarıda numaraları ya- Şahitlerin im7.aları.. 1 - Menemen belediyesinin bezli vatman üzerine tersim edilmi4 pin) kollektif tirketinin müddeti- ücret takdirine ve 740 kuru~ mu-
zılı mağazalarda bugün mevcut demir- İzmir üçüncü Noteri Süreyya Olcay 35 paftadan ibaret hartalarının muıamba üzerine kopyalarının tersi- nin bitmesi üzerine ıirket muka- hakeme masraf mm münaıefeten 
baş eşya ~rketin parasiyle mübayaa rcsmt mühür ve imzası mi ile bunlardan yedifer adet ozalit kopya çıkarılması i4i kapalı zarf velenamealnin 9 unc~ maddesi tP.raflara aidiyetine temyizi kabil 
edildiğinden ortakların müşterek malı- İşbu mukavele suretinin daire dosya- usulile eksiltmeye çıkanlmqtır. mucibince müekkili tarafından üç olarak ittifakla 15-3-939 tarihin· 
dır .. Yalnız 14 numaralı mağazada bu-f sında saklı 812/ 939 tarih ve 2648 nu- 2 - itin maktu fiati 400 liradır. Muvakkat teminat 30 liradır. ay mehil verilmek suretilo ı.nf1,~'.lh de karar verilerek taraflar vekil-
lunan vitrin, masa, iç tarafındaki came-ımaralı aslına uygun olduğunu tasdik 3 - Eksiltme: 3. 44. 39 pazartesi günü saat 15 de belediye daire- etmlt olduiundan bahiv!e mez - lerine açıkça anlatıldı. 
kAn ve .......... numaralı milter cinsi bir ederim. 14/3 939 sinde icra kıbnacaktır. Şartnameler parasız olarak Menemen belediye- kUr tirketin feshi ve taafijeai için Reis vekili 5010 Fevzi Öz, aza 

- ____ __;;;;ad.;;..e;;..;t_d_e_mı_· r_~k-asa-.ıs:.:.ı:........şı..:ü:.:.re.:..;k.;..;a;..;.d.;;;an;.;_Y;...a~h~y-=a-l --=tz.::m.:.:.ı:..:.· r_::.üç!.:il=n:.:c~ü_:N::..:..:.ot:..:e.:.:ri:.......=S.:ür:.:e:::.y::...y.:.a_O=.l::..=c.::ay::.ı..~•~İn~de~n~ve~A!'n~ık~a~ır~ad=a..!be~lediyeler imar heyeti fen tefliiinden alınabilir. tasfiye memuru tayininden iba - 5783 H. Tiirel, aza muavini 653 7 
__ ..._ ___ __ _....__.......__..~ _ _...~_.___.,_., __ ...... ~~~-LMU~ ....... .eıJAıır.otr"'lıı ca 
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Kuvvet Şurubu 
Terkibinde 

iYOD, TANEN, 
glisero FOSFAT 

Vardır 

ZAFI UMUMi, KANSIZLIK, il OMA-
• • • • 

TIZMA, SIRACA., KEMlr\, SiNiR 
hastalıklanna, cılız yavrular, yürüyemiyen, dq çıkaramıyan çocuklar, 
derman1ız ihtiyarlar, solgun kızlar, vueme istidadı olanlar HASAN 
KUVVET ŞU R U B U'ndan içmelidir. Kanı arttırır, iştiha verir, 
tifai tesirleri çoktur. Fenni •urette imal edilmiJ, içilmesi kolay ve lez
zetli bir ,urubdur. Küçük ve büyük her Y8'bl istimal edilebilir •.. 

1 

Yemeklerin kı· RA 
ftfttıları, salya- YOLiN 
nın ilraz ettiği 
mikroplar, dışa
rıdan alınan mu· 
zır mevat karşı· 
sanda dişler ve 
diş etleri eğer 
nıütemadiyen te 
mizlenmezse bo• 
zuımaea, çuru· 
meee mahkUıtt· 
dur. Çürük diş· 
ler mide ve baı•· 
sak ibtnatla~m
dan zatürreeye 
kadar her nevi 
hastalığa yol aça 
bilir. 

. - . 

RADYOLiN 
ile nıuhakkak sabah ve akşam her 
yeJnekten sonra fırçalaınak şartile 

.,.. "" • • -!, . • • • r " • •' -.r- :• ..,t. , 
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Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

••••••••••••••••••••••••• 
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Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyü Salepçioğlu bam karşısDMla .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Un1dal 
UMUMi DENİZ 

ACENTALICI LTD. --
HELLENİC LİNES LTD. 

Oli''İer ve 
Şürekası 

BJRJHCJ KORDON REES 
BIHASI TEL. 2443 

LONDRA UATTI : 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentesı 

ADRIAriCA So A. Dl 
HAVİGAriOHE 

HERAKLEA vapuru 14 martta bek· 

ZARA ·· ·· 20/3 1 k 21 3 !eniyor. 18 marta kadar Anvers, Rottcr-
ANGHYRA vapuru 22/24 ınart ara- POLO vapuru 9 martta Londra, Hull . ~o~oru te ge ere. I dam, Bren\en ve Hamburg için yük ala· 

sında beklenilmekte olup, Rotterdam, ve Anversten gelip yilk çıkararak ve te Pire Brındısl Trleste ve Venedığe ha- caktır. 
Hamburg ve Anversa limanları için yük ayni znmanda Londra ve Hull için yük reket eder. YALOVA vapuru 29 martta b kl . 

alacaktır. alacaktır. t Gih~İMd A~!-~oRtöodril 21
T13. tcstgelirV

2213 
yor. l nisana kadar Am·ers, Rott:ra::· 

LI. VERPOOL RA,..,..I ar ııı e ~ os rıc e ve ene- , 
. a a diğ l k t d Bremen ve Hamburg için yük abcaktır. 

MARDİNIAN vapuru 15 martta gelip e. ıare e İ e er. İ . .. TAHLİYE : 
yük çıkaracak ve ayni zrunanda Liver- CITI'A D .BAR motoru 2313 te ge. ANDROS vapuru 7 nisanda bekleni---

vuı·rED STATES AuD . · ··k 1 k lir ayni giln Istanbul Pire Napoli Mar-n n pool ıçın yu a nca tır. . yor. Hamburg Bremcn ve An\'ersten 

LEVANr LIHE LTD. D h ı., 1.,s-.1 silya ve cenovaya hareket eder. • eutsc e evante• ,,,..e LERO tö •.• 2313 t lir . u maı çıkaracaktır. mo ru e ge aynı g n 
BENNESTVET vapuru 18/20 mart DELOS vapuru 11 martta Hamburg, p t Le Kali İ-'ank" n nıos ros mnos ::.ı oy ve 

arasında beklenilmekte olup Nevyork Brcmen ve Anversten gelip yük çıkara- Rod h k t ed 
ktı osa :ıre e e.r. --

için yük alacaktır. ca r 
. .LER~ n~o~örU. 27/ 3 te gelir :~/ 3 te DEH NORSKE MİDDEL-

Pırc Bnndısı Trleste ve Venediğe ha- HAVSLİN •E OSLO PRİNCE DE LİEGE vapuru 18/20 

nisan arasında beklenilmekte olup Nev
york iç.in yük alacaktır. 

LİNES SUD AMERİKANA ı 
TYRİFJORD vapuru 6/8 nisan ara-

sında beklenilmekte olup Nevyork için 
yük alacaktır. 

""·.. • .. ••• ...ıı .. _ .ı: ı: .~ . ~ ' 

T. BOWEN REES 
VE ŞÜREKASI 
CUHARDLİHE 

Liverpool ve 
Glasgov hattı 

reket eder. ti ' 

BRİONı t .. ·· 20/" t ·hind 1 BAGHDAD vapuru 17 marta doğru fs-
ıno oru .:; an c gc e- k 

ıek ayni giin Patmos Leros Rodosa hrı- ·endcriye, Diep ve Norveç umum li-

k t d manhırı icin hareket edecektir. 
ıe c e er. : . . 

AMERIKA:S EXPORT LINES, INC 

BOY ALE HEERLAN 
DAISE KVMPAHYASI 

1• rihl • • • • • • • • • n , Gerek vapurlnrın muvasa at ta eri, i STELLA vapuru 29/3 tarihinde bck-
k · • ı · ı ı hak BAKTR A vapuru nisan iptidasında . gere vapur ısını en ve nav un an - lenmektc olup Amsterdam Hamburg li-

TAHLİYE: Nevyorktan hareket 
EXMOUTH vapuru 16 martta 
EXERMONT vapuru 23 martta 
EXCELLO \'apuru 30 martta 

. gelip Liverpool ve Glasgov için yük ala- . 
kında accnta bir teahhüt altına gıremez. k manlnnna hareket edecektir. --ca ctır .• 
Daha fazla tafsilat almak için Binnci G k 1 ,~t t ihl . -*- ~ERVJCE MARİ"'İME ere vapur ann mu·.r.ısaw ar en, ~VE ~KA Rİ J ~ r.. 
Kordonda 152 numnrada • UMDALı isimleri ve navlunları hakkında acenta .. N~ O EN'l'E L • ROVMAİN 
umumi deniz Accntalığı Ltd. müracaat bir teahhüt altına giremez. Daha fazla NJEN KUMP.ANYAS~ BUCAREST 
cdilmc."'İ rica olunur. tafsiliit almak için T. Boven Rees ve Şr. GUNBORG vapuru 28/3 te gt>lerek DUROSTOR vapuru 18 martta beklc-

Tclefon : 4072 Müdüriyet nın 2353 telefon numaraınruı müracaat Amsterdam Rotterdrun Hnmburg İskan- niyor. Köstence, Knlas ve Duna liman-
Telefon : 3171 Acenta edilmesi ricn olunur. dinavya ve Baltık limnnlarına hareket ları · · lik 1 cakt 

.. 
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NEVROZiN 
Bütün Ağrılar!n Panzehiridir 
Beyhude Istırap Çekmeyiniz! 
8 i R T E K K A ŞE 

Nevrozin 
Bu muannit ha~ ve diş ağrılarını süratlc 
iulcyc kiridir. Romatizma evcaı, sinir, 

mafsal \'e adale astıraplul 
NEVROZİNLE iedavi edilir .. 

-·-
Nezle, Grip \•e Bronşite karşı rn 

muc.ssir ilaç 
N E V R O Z İ N dir .. 

NEVROZiN tercih edidinız. 
İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİL1R 

"ı•·~~··. :.J".:"" . . ',.... .... · , ·. ·.;. ·.'-

Siz de bu kremden şaşmayını7. 

BALSAMIN KREMLERi 
Sıhhat bakanlığının resmi nıhsatını 

haiz bir fen ve bilgi nıahSt11üdür. 
Bütiin cihanda elli senedir daima Ü!

lün \-e eşsiz kalmıştır. 

Krem Balsamin 
Uzua. bir tecrübe mahsulü olarak vü

nıda getirilmiş yegane Ahlıi krem· 
lcrdir. 

Krem Balsamin 
Şöhretini sen ve şarlatanlıkla değil, 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Bertin, 
Nevyork güzellik enstitülerinden yüz
lerce krem arasında birincilik mükifa· 
tını kazannuş olmakla ispat etmiştir. 

Krem Balsa mi o 
Gi.indüz için yağsız, ıece iç.in ) • .;h ve 

halis acı badem ile yapalnnş gündm ,.c 
gece şekilleri vardır. 

KREM BAi.SAMİN; öteden beri tananmış bususı 'uL ve tüp ~klinde satıhr. 
İNGiıJz KANZUK ECZANF.Sİ. HEVO(a.u - İSTANBUL 

1 LAN 
Borsa idare hevetinden: 

Boru binasında yapdacak olan tadilat münue~ile takriben 165 
metre murabbamdaki demir çab ve mevcut muhtelif eb'at ve kalite
deki camları pa.zarhkla satılıktır. Taliplerin 21 Mart 939 dan 27 Mart 
939 pazartesi gününe kadar her gün saat on birden on ikiye kadar bol'-

• .. .. İliD o1 .... 

edecektir. lÇJD y a a ır. -----
SER~ICE MARi'l'iHE .JOHN&rON WARREN 

Roumaln Kumpanyası l.fNIES ı,ro. 
ALBA JULİA ''Rpuru 1314 tarihin- AVİEMORE "apuru 9 nisanda bekle

de gelereıt Malta Marsilya \e Cenova niyor. Burgas, Varna, Köstenoe ve Su
limanlanna yUk ve yolcu alarak hare- lina Kalas için yük alacaktır. 
ket edecektir. V:apurlann !hareket tarihleriyle nav-

tıindaki hareket tarihleriyle navlWl- tunlardaki deği§ildilderden acenta mc
lardaki değişikliklerden dolayı acenta suliyet kabtil etmez. 

mesuliyet kabul etmez. Daha faila :taf- Daha fazla tafsilAt için ATA:TÜRK 
silat için ikinci Kordonda FRATELLi caddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der 
SPERCO vapur acentasına müracaat Zec vapur ncentnlığına nıUracaat edil· 
edilmesi rica olunur. mesi rica olur. 

TELEFO~ : 2001 • 2005 TELEFON: 2067/2008 

TOPANE 

TERAZiLERi 
rURKIYENİll Elf BİRiNCİ rERAZI FABRİKA· 
SiNiN JIAMVLArlDIR-... TAKLh'LERİNDEN 
SAKININIZ.. ! · 26 (336) 

Kumbarct~ bini 

• 



---== 23 Marc Perser-t1be 939 
• rl 

SAHİFE 10 YENi ASl.R 

''Memel,, e de Alman bayrağı çekild. 
Şehir tamamen Alman askeri işgali altına girmiştir. Halk 

bilhassa yahudiler kaçmağa başlamışlardır 

ve 

Çek istil8sında olduğu gibi Bukingam sarayı ziyafeti 
Litvanya da Alman tehdidi altında lngiliz kralı ve Fransız Cümhurreisi

kendi topraklarını teslim ettiler • söyledikleri karşılıklı nutuklar nın 

Çs koslovak ıopraklannı ilhaka giden Alm an askerleri fogtliı kral• ik kraliçesi Fransayı %iyaretleriııik Cü mhurrei:>i B Lebrünle 

Londra 22 _(ö.R) - Litvanya kıtaatı ]eri kabul edildiği takdirde diğer talep-! beraber, Praga karşı yapılan taarruzu Londra, 22 (A.A) - Dün akşam Bu- sesesini ziyaretten bahtiyarlık duyduğu- la teşkil edilen geniş imparatorluk ara-
Memel arazisini bu sabah saat 8 denberi ler dermeyan etmiyeceğini temin etmiş- az bir fasıla ile takip eden bu hareket k.lngham sarayında 195 davetlinin hu- nu, Londranın en meşhur doktor ve ope- zisini yerleştirilen bağlar her yerden da
tahliye etrnlşlerdir. Şehir şimdi tamamen tir. en elim bir tesir yapmıştır. Führer ver- zuru ile B. Lebrün şerefine verilmiş olan ratörlerlnin burada hastalan meccanen ha iyi görülür.. Bu arazide, dünyanın 
Almanların eJindedir. Memeldeki Lit- (Bu sözler istihzalı sayhalarla karşı- eliği sözden bir daha nükfil etmiştir. Zi- ziyafette kral ve reisicümhur İngiliz ve I tedavi suretiyle gösterdikleri uluvvüce- beş kıtasında, bayrağınızın dalgaları al
vanyalılar ve yahu diler Litvanya içine )anmıştır.) Yine öğrenildiğine göre bu ra geçen EyHH ayında, Litvanya tara_ Fransız tesanildüne ve iki memleketin ı naha teşekkür ettiğini, yetmiş seneden tında, hürriyet ve şeref sığınak bulınuş-
çekilmişlcrdir. müddeiyat kabul edilmiştir. Ancak he - fından Memel statosuna riayet edildik- idealleri arasındaki birliğe işaret etmiş- beri bu hastanede on binlerce hastanın tur. 

Kaunasta devletin müdafaası için hu- nüz resmen bundan haberdar değiliz, çe, bu şehire dokunınamağı Ingillz baş- !erdir. tedavi edildiğini ve bir milyo~ konsül- ırHükümdarlarınıza, Parise vaki ziya-
IUSİ bir kanun neşredilmiştir. Litvanya zira Litvanya hükümeti, Alınan taleple- vekili B. Çemberlayna vaadetmi§ti. Hal- Kra1, her iki hükümetin halihazırda tasyon yapıldığını söylemiştir. retlerini iade edebildiğim cihetle son de-
maliye nazın bir beyanname neşrederek rinin tebliğindenberi, Ingiliz hükümeti buki bu statoya Litvanya tarafından dünyada zuhur etmiş olan bütün vahim Fransız cümhurreisi ve refikası saat recede mesudum .. Müşterek ıstırap ve 
bankaların bütün tediyatını tatil etmiş- ile hiç temas etmemiştir. daima riayet edilmiştir. Şu halde i\1- meselelerin dostane bir surette hallini onu sekiz geçe otomobillerle Fransız sevinçlerin hatırası iki büyük baş şeh
tir. Emirnamede Lilvanyanın nazik bir dngiltere Memel hakkındaki muahe- manyanın Litvanya üzerine de el at - temin için bütün gayretlerini sarfetmek- konsoloshanesine gitmişlerdir. Saat 10. rimizi birleştirir. Nasıl ki vatandaşlan
devre geçirmekte olduğu ve bu mütare- deye imza koymuş olan devletlerden bi- mak istediğini farzetmeık yerindedir.Her te olduklarını, fakat hiç bir zaman hu- 30 da Bukingham sarayına dönmüşler, mız arasında da ebedi dostluk kurul
keye heı:r kesin riayet etmesi lilzwnu bil- riydi ve B. Hitler B. Çemberlayna Me- halde bu memleket te şimdi Almanya - kuka ve beynelmilel nıtinasebetleri ida- öğlede Londra belediye reisi tarafından muştur. Bizim gayemiz sulhun muhafa
dirilmektedir. mel hükümetine karışmağa hiç niyeti nm ekonomik ve siyasi tAbiyeti altına re etmesi Iazım gelen prensiplere uygun Sitide verilen ziyafette hazır bulunmak zası ve tahkimidir.. Gelecek nesillere, 
Li mansız kalan Litvanyanın biricik olmadığını açıkça temin etmişti.> girmiştir. olmıyan bir itilafa iştirak edemiyecekle- için sarayı terkedeceklerdir. hangi memlekete mensup olurlarsa ol-

harp gemisi Memelden ayrılmıştır. Ilk Muhalefet lideri B. Atlee başvekilin Diğer taraftan bu hadise, Varşova hU- rini beyan etmiştir. Londra belediye reisi, ziyafete davet- sunlar, her gün daha ziyade müemmen 
Alman tayyaresi de bu sabah Memel ne zaman daha kat'i beyanatta buluna- kümelinin tam Avrupa vaziyetinin he- Kral, iki memleketin hilrriyet ve ada- li bulunan zevatı B. ve bayan Lebrüne bir masuniyet ve saadet temin etmek 
üzerinde uçmuştur. bileceğini sorunca Sir Samoel Hor bu yeti umu.miyesine karşı vaziyetini bil- lct ideallerinin ifadesi olan demokratik takdim etmiştir. isteriz .. İki memleket, bunca kana ve 

Memel hakkındaki ilk haberler bu sa- hususta kat'i bir cevap veremiyeceğini direceği sırada, Polonyaya karşı da bir müesseselerinin mahiyetine işaret et- göz yaşına mal olan felaketin tekerril-
bah Varşovadan gelmiştir. Bu haberlere bildirmiş, fakat B. Çemberlaynın müm- ihtar mahiyetindedir. Bu sebeple Meme- miştir. Kaide ve kanuna müşterek bir Londra, 22 (Ö.R) - Fransız reisicüm- rüne mani olmak için, vakar ve şerefle· 
göre Alman hariciye nazırı Fon Ribbent- kün olduğu kadar süratle bunu yapmak lin A1manyaya ilhakı Varşovada çok de- rabıta ile bağlı olan İngiliz ve FraDSJz buru ile Bayan Lebrilntin Londrada riyle kabili telif olan her şeyi harekete 
rop Berlinde bulunmakta olan Litvanya arzusunda olduğunu temin etmiştir. rin bir heyecan uyandırmıştır. devlet adamları sulh davasına hizmet et- ikinci ikamet günleri olan bugün bilhas- getirmeğe azmetmişlerdir. Milletlerin 
hariciye nazırına arnirane ve tehditkar Faris 22 (ö.R) - Avusturya, SUdet Berlin 22 (A.A) - D.N.B. ajansı, Lit- mek maksadiyle ve tam bir itimat zihni- sa Londra belediyesindeki nutuklarla heyeti umumiyesine şamil daha iyi bir 
talepler dermeyan etmiş ve bunların ka- arazisi, Çekoslovakyadan sonra Meme_ vanya hükümetinin Memel arazısının yeti ile müşaverelerde bulunmaktadır- hususiyet kesbetmiştir. Guild Hallde istikbal ümitlerini, kendi aralarındaki 
bul ve tatbiki için kısa bir mühlet ver- lin de Almanyaya ilhakiyle Alman efil- Almanyaya iade etmeğe karar verdiğini lar.. verilen ziyafette Lord Mayor (Londra kuvvetli ve canlı dostluğa istinat ettir-
miştir. tuhab serisi devam ediyor .. Filhakika resmen bildirmektedir. Kral, her iki memleketin şecaat ve belediye reisi) reisicümhura ve refika- mektedirler. • 

Dün at-~am Litvanyadan resmen bildi- kr: · tl · 1 °timadınd h liş te · · d b l duk ":l Berlinden gelen haberlere göre Kaunas Bir Litvanya heyeti bu kararın icap ze a mezıye erme o en ı an sına oş ge mennısın e u un -
rildiğine göre, Fon Ribbentrop taleple- hükümcti, yani Litvanya, Almanyanın ettirdiği meseleleri halletmek üzere he- bahsetmiş ve bu meziyetlerin bilhassa tan sonra demiştir ki : Londra, 22 (Ö.R) - Fransız reisicüm-
rini bildirirken şurasını kaydetmiştir ki talepleri karşısında boyun eğmeğe mec- men bugün Berline gelecektir. tehlike anlarında kendisini göstermek- •Sizi alloşlıyanlar arasında bir çok- huru belediye sarayına giderken dün gi-
Memelin Almanyaya terki Litvanyanın bur kalmış ve Memel arazisini Alman- Litvanya hükümetinin bu kararı Al- te olduğunu ve iki milletin şimdiki müş- ları harbin dehşetlerini bizzat tanımış- bi halk tarafından hararetle alkışlanmış-
ckendiliğinden> verdiği bir kararla olur- yaya terketmiştir. manya hariciye nazırının, Litvanya ha- külleri iktiham etmelerine medar ola- !ardır. Bir çokları da hiç bir servet ve tır. Dün akşam Bukingham sarayında 
sa Almanya Memel limanında Litvnnya- Kaunasta öğleden az sonra neşredilen riciye nazırınm son Berlin ziyareti esna- cağı söyleniyor. gayretle tamir edilemiyecek kayıplara verilen ziyafette kral ve reisicümhur 
nın menfaatlerini nazarı itibara alacak- resmi bir tebliğ vaziyeti tenvir etmek- sında kendisine yaptığı tekliflerin neti- B. Lebrün vermiş olduğu cevapta hu- uğramışlardır. Bu kayıplar ve fedakar- memleketleri arasındaki sıkı bağları te-
tır. Alman hariciye nazırı meselenin tek- te ve fevkalade olarak içtimaa davet edi- esidir. kuku düvel prensiplerinin ihlal edilme- lıklar iki memleketimizin müşterek na- barüz ettirmek fırsatını bulmuşlard ı r. 
liI ettiği şekilde süratle halli hususunda len Diyet meclisindeki müzakereleri mü- Kaunas 22 (A.A) _ Gece yansı aşa- si halinde iki memleketin müştereken sibidir ve ayni dava uğruna tahammül Kral demiştir ki : 
ısrar etmiştir. teakip Memel arazisinin Almanyaya ter- ğıdaki resmi tebliğ neşredilmiştir: hissetmekte oldukları endişeyi ehemmi- edilmiştir. Majestelerin misafiri sıfatiy- • - İngiliz - Fransız münasebetleri 

Hariciye nazırı Kaunasa gelince nazır- ki hakkındaki Alman taleplerinin kabu- Dün 21 Martta Kaunasa dönen bari - yetle kaydetmiştir. le İngiltereyi ziyaretinizin iki millet ara- hakkında çok defa vakarlı ve münasip 
lar vaziyeti uzun uzadıya tetkik etmiş- itine meclisçe karar verildiğini bildir_ ciye nazırı B. Urbsys saat 14 den saat B. Lebrün İngiltere ve Fransanın ay- sında çoktan beri mevcut olan hisleri üadelerle temenniler serdedilmiştir. Fa
lerdir. Hafi bir celsede Diyet meclisine mektedir. 19 a kadar sliren bir toplantı yapan na- ni prensiplere bağlı olduklarını söyle- takviyeye hizmet etmesini temenni ede- kat asla bugün duyduğum kadar derin 
malümat verilmiştir. Alman kaynağından şu tafsilat ilave zırlar meclisinde Berlinde Almanya ha- miş ve şöyle demiştir ki : riz .. O hisler ki, görüş ayniyetinden doğ- bir samimiyet ve şimdikinden daha de-
Varşovadan bildirildiğine göre Lit- ediliyor: Memelde icrai salruıiyet bu sa- riciye nazın B. Fon Ribbentrop ile yap- Namus, adalet, insani şeref, ferde hür- maktadır. Devlet adamlarımızın, bütün rin bir fırsat bu temennilere refakat et· 

vanya üz.erinde Alman tazyiki hala de- hah Litvanya makamatı tarafından Me- tığı görli§meleır hakkında izahat vermiş- met, muahedelere riayet verilen sözü dünyada, sulh ve hüsnüniyeti tesis için memiştir. İki memleketimiz maziye if
vam etmektedir. Mesela Litvanya hükü- mel direktuvar meclisine tevdi edilmiş- tir. tutmak, düşünme ve yazına hürriyeti diğer büyük milletlerle birlikte son bir tiharla bakabilirler. Orada hem şerefli 
meti Alman talepleri karşısında <boyun tir. Direktuvar meclisinde dahili işle - Bu rapora nazaran: Almanya hariciye diğer devletlerin dahili işlerine karıpna- gayret sarfedeceklerini de ümit ederiz.• bir askeri tarih, hem de sanat ve fen sa
eğmeğe mecbur kaldığı> hakkındaki bir rin tedvirine memur olan Dr. Boeker nazırı, Almanya hilkümeti namına Llt- mak hususundaki müşterek arzu sulh ReislcUmhur Lebriln şu cevabı ver- halarındaki muvaffakıyetlerini görebi
tebliği geri almağa mecbur edilmiştir. bunun tizerine ahaliye bir beyanname vanya hükümetine Klaipeda arazisini için ayni aşk .. İşte bu prensiplerin bir miştir : lirler. Sanat ve fennin bu inkişafı, her 
Bu tebliğde Almanyanın Mcmel statosu- neşretmiş ve emri altındaki Litvanya Almanyaya geri vermeği teklif etmiş ve hillasası olursa iki memleketin efkArı sLondra şehri namına sizin ve hem- iki milletin taziz ettiği hürriyet idealine 
nu ihlal ve hudutlarını tehdit ettiği kay- vali ve teşkilatının artık Meme! arazi - bu bal suretinin sulh ve sü.kQna en ziya- umumiyesi telaşa düşüyor ve hükümet- şehrilerinizin bana ve Bn. Lebrüne gös- dayanmıştır. Devlet adamlarımız iş bir
dedilmekte idi. sinde hiç bir salahiyeti ve hükmü kalma- de yarıyacak yegane hal suretini teşkil !erinden memleketin emniyetini takviye termek liitfunda bulunduğunuz kabul- Hkleriyle sulha hizmet etmişlerdir ve 

Meme] Diyet medisinin bu sabah ya- dığını muhtar şehir halkına ilan eyle - eylediğini bildirmiştir. ve umumi sulhu temin etmek için millt den derin bir şekilde mütehassisim. Zi- ediyorlar .. Dünyayı işgal eden vahim 
pılacak olan fevkalade içtimaı akşam sa- miştir. Henüz Memeli terketmemiş olan B. Fon Ribbentrop, eğer bu iade ken- müdafaanın kuvvetlendirilmesini istiyor. yaretimin sebep olduğu memnuniyeti, meselelerin karşılıklı anlaşma ruhu da
at 21 e talik edilmi§tir. Litvanya :kıtaatı drhal kışlalarına çekil- diliğinden ve serbest bir anlaşma yolu Fransız reisicümhuru İngiliz ve Fran- bu nefis merasim içinde, Fransız reisi- h.ilinde halli için her şey yapmak kay-

Londra 22 (Ö.R) - Avam kamarasın- miş ve orada silahları alınmıştır. ile yapılırsa Almanyanm bu limandaki sız devlet adamlarının beynelmilel iti- cümhuruna izhar etmekle ona ve bütUn gusundadırlar. Onlar beynelmilel huku-
da, dahiliye nazın Sir Samoel Hor, Fran- Bununla beraber. Litvanyalı kıtaatın Lilvanya ekonomik menfaatlerini geniş madı yeniden vücuda getirmek için me- milletine, iki memleket arasında iyi an- kun muhafazasına mugayir hiç bir tek-
sa hariciye nazırı B. Bonne ile görüş- Memel arazisini tahliye etmesine imkan bir tarzda nazarı dikkate alacağını da sai sarfetmekte olduklannı ehemmiyet- layışa müstenit hisleri teyit etmiş oldu- lüte bulunmıyacaklardır.11 
mekte olan başvekil Sir Nevil Çember - bırakmak maksadiyle, Alman kuvvetle- ilave eylemiştir. le kaydeylemiştir. nuz ve ispat ettiniz ki, iki büyük payi- B. Lebrün demiştir ki : 
layn yerine, Litvanya hükümetine serd- rinin ancak yarınki Perşembe sabahı şc- B. Fon Ribbentrop, bu hal suretinin Londra, 22 (Ö.R) - Bütün gazeteler, taht, sekiz ay fasıla ile, ayni heyecan ve- • - İki milletin manevi hudutlan bir-
rdilen Alman talepleri hakkındaki sual- hire girecekleri Alman kaynağından ha- Klapedarır Alınan halkının sarili su- Fransız cümhurreisi B. Lebrün ve ha- rici sese kulak vermişlerdir. birine karışmaktadır. Müşterek telakki-
lere cevap vererek demiştir ki: b"r verilmektedir. rette ifade ~ttiği arzularına da uygun yan Lebrüne dünden beri Londrada ya- Geçen temmuzda, Fransaya seyahat- leri şeref, adalet, insani iyilik, muahe-

- Elde ettiğimiz haberlere göre, ahi- Berlin 22 (Ö.R) - B. Hitler saat 15,20 ve iki memleket arasındaki müstakbel pılan coşkun tezahüratın şimdiye kadar leri unutulmaz bir hadise olarak kala- delere ve verilmiş söze hürmettir. Ayni 
ren B rlinde bulunmakta olan Litvanya de Şteten garında trene binerek Berlini iyi mUnascbetler için çok lehte olacağı- hiç bir ecnebi devlet reisine yapılmadı- cak olan şöhretli hükümdarlarınız, Pa- telakkileri, hürriyete ayni bağlılık.lan, 
hariciye nazırına Alman hiikümeti ta- terketmiş ve Zinemunda limanına ha - nı da tasrih etmiştir. ğını kaydetmekte müttefiktirler. risin kalbinin çarpbğını duymuşlardı... diğerlerinin dahili işine karışmamak hu-
rafından bazı talepler dermeyan edil - reket etmiştir. Burada Doyçland zırh - B. Fon Ribhentrop, Klaipeda halkının B. ve bayan Lebrün sabah 9.35 te Bu- Ben de, Londranın kalbinin çarptığını susunda ayni kayguları ve ayni sulh 
miştir. Bu taleplerle birlikte şu tehdit lısına binecek ve yarın sabah saat 9 da A1manyaya dönmek hakkındaki malı1m kingham sarayından çıkarak Rejan Strit duymakta olduğumu söyliyebilirim.• aşkları vardır. Bunlar öyle prensiplerdir 
yapılmakta idi: Litvanyanın mukaveme- Memcle muvasalat edecektir. talepleri ve memleketteki umumi vazi- te Fransız hastanesini ziyaret etmişler- B. Lebrün İngiliz payitahbnın mazisi- ki dünyanın her hangi bir tarafında mu
ti veya diğer devletlerden yardım tale- Berlin 22 (ö.R) - Bir Litvanya de- yet nazarı dikkate alınırsa meselenin dir. Hastaneye giden yollar büyük halk nı kısaca hatırlattıktan sonra devam et- vaffakıyetsizliğe uğrayınca umu.mi efka
bi halinde mesele diplomatik yoliyle de- legasyonu saat 16,30 da Berline tayyare A1manyanın teklif ettiği esas üzerinden kitleleri ile dolmuştu. Bütün binaların miştir : rımız heyecana düşmekte ve emniyeti
ğiJ, fakat askeri usullerle halledilecek - ile muvasalat etmiştir. Bu heyet Memel hallinin karışıklıkları önlemek için çok pençereleri, balkonları en muhteşem şe- •Muasır dünyanın en asil prensiple- mizin muhafazası için kuvvetlerimizin 
lir. Bu talepler hakikatte Litvanyaya bir arazisinin Alman devletine iadesine ait lüzumlu bulunduğunu da aynca kayd- kilde donanmış ve mütemadiyen teza- rinden bazıları burada doğmuştur. Bu- artmasını istemektedir. Eminim ki İn
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